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SMÄRRE MEDDELANDEN 
DET SJÄTTE NORDISKA ARKEOLOGMÖTET I DANMARK 

14-18 JUNI 1937 

Strax före midsommar mottos i Köpenhamn 150 arkeologer, manliga och 
kvinnliga, somliga med familjemedlemmar, för att se och höra dot nyaste 
i dansk arkeologi. Till åtskillnad från föregående fem nordiska arkeolog-
möten, hållna i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Bergen och Helsingfors, 
sörjde värdfolket ensamt för underhållningen, och inga diskussioner ägde 
rum. Blott några få föredrag höllos första mötesdagen i Köpenhamn, därpå 
begav sig hela kongressen i bussar och bilar ut på en färd genom Själ
land, Fyen och Jylland upp till det nordliga Vendsyssel, överallt under 
sakkunnig ledning beskådande märkliga fornlämningar och nya grävnin
gar, överallt i danska städer mottagen festligt och med största gästfrihot. 

Från Island deltog en person, öns riksantikvarie, från Sverige bortåt 40, 
däribland riksantikvarien och professor S. Lindqvist i spetsen för sina 
studenter. De svenska statsanslagen voro visserligen sparsammare ut
mätta än de finska och norska, men anslutningen blev ju dock rätt bety
dande tack vare do många ungdomarnas deltagande. Av do aktiva svenska 
arkeologerna saknades tyvärr åtskilliga. Däremot var Norge tämligen 
fulltaligt representerat mod 25 deltagare, och Finland räknade 15. Så be
kanta forskare som Tallgren och Äyräpää voro dock frånvarande. 

Arrangörerna, vilka den väsentliga äran för kongressens utomordentligt 
lyckade förlopp tillkommer, voro doktorerna J. Brönsted och Therkel Ma
thiassen. Dessa båda höllo även ett par föredrag om dansk stenålder, 
under det att de återstående vetenskapliga föredragen på mötets första 
dag i Köpenhamn bestredos av dr H. C. Broholm och professor Gudmund 
Hatt och berörde Danmarks bebyggelse under den äldre bronsåldern och 
åkerbruket i forntiden. 

På aftonen voro därefter mötets deltagare av det Kungl. Nordiska Olcl-
skriftsolskab inbjudna till en ståtlig middag i det Moltkeska palatset. 

På tisdags morgon skedde avresan tvärs över Själland, och nära öns 
västkust stannade kortégen för att ta i betraktande det av dr Poul Nör
lund till en betydande dol utgrävda Trelleborg, en med en rund vall befäst 
anläggning från slutet av vikingatiden. I dess inro synas spår av 16 i fyra 
kvadrater anordnade ellipsoida hus, vartdera av 29,5 m längd. Dessa hus 
ha varit uppförda av trä i stavkonstruktion. Trelleborg uppfattas som ett 
befäst läger, möjligen för Knut den Stores bird. 
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Elliptiska hus inom Trelleborgs skyddsvall. 
(Arm- foto) 

Ingången till Trelleborg. 
(Arne foto) 
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Runstenarna vid Jellinge och dr Lis Jacobsen. 
(Arne loto) 

Sedan Stora Balt korsats, anlände man inom kort till Kiertominde, i vars 
närhet vid Ladby utgrävts ott 22 ra långt fartyg från vikingatiden. I bott
nen av en hög anträffades skeppet. Träet var emellertid så förmultnat, att 
det ej kunde upptagas, utan man föredrog att konservera det på platsen. 
Man kan mycket väl se avtrycken av plankorna jämte järnnitarna. Ännu 
ligger ankaret kvar i båten och likaledes de konserverade skeletten av 
11 hästar och ett antal hundar. Konserveringen har verkställts mod kar-
bol, formalin och glyccrin. över fartyget har högen återuppbyggts, så att 
d t väldigt glasfönster insläpper ovanljus. Alla kostnader för undersök
ningen oeh uppbyggandet av skyddshuset gäldades av apotekaren Poul 
Holweg Mikkelsen i Odense. 

De tre sista dagarna ägnades åt Jyllands fornlämningar och museer. 
Ehuru det icko stod på programmet, lyckades on dol av kongressens med
lemmar under on sidotur till Jellinge knyta eller återuppliva bekantskap 
med de berömda högarna och runminnesmärkena på donna plats. I Balskov 
mellan Aarhus och Randers fick man tillfälle att studera några nyupp-
grävda flatmarksgravar från romersk järnålder, innehållande diverse ler
kärl. Runddösen på Knebel, omgiven av 23 väldiga kantstenar kring hö
gens fot, erbjöd en magnifik anblick, som dock överträffades i vissa av
seenden av Snsobums präktiga hög med dess dubbla gånggrift (norr om 
Viborg) och ännu mor av don väldiga långdösen »Troldkirkcn» mod dess 
härliga utsikt över Limfjorden och Himmerland. 

Fornvännen 1937, 
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I öslerbölle bortom Smebum demonstrerade professor Gudmund Hatt ett 
nntal hustomtningar från romersk järnålder mod % till 1 m höga murar 
av jord och ingång från ena bredsidan. Husen voro ordnade till en långby 
i två räckor frän östor till väster. Gravar från samma tid visades invid 
lljerrings kyrkogård, stora kistor av klumpstenar, karakteristiska för 
Vendsyssel och Himmerland och innehållande rikligt mod lerkärl. 

Till de senare årens intressantaste upptäckter hör en fästningsanlägg-
ning från keltisk tid, alltså strax förö Kr. f. vid Borremose, icke långt 
från Gundestrup. En liten holme ute i mossen har omgivits med en låg 
försvarsvall, därutanför har grävts en 5—6 m bred vallgrav, och hela 
anläggningen har förenats med fastlandet genom on stensatt, 3 meter bred 
och nära 70 meter lång väg. Tack vare det ur vallgraven framgrävda ler
kärlsmaterialet har tiden för anläggningen kunnat bestämmas. 

Uppe i Vendsyssel beskådades under dr M. Mackeprangs ledning det 
medeltida Börglum kloster, som under senare tid förvandlats till ett ba
rockpalats, men ännu bevarar åtskilliga minnen från äldre tid. 

I Köpenhamn, Odense, Aarhus, Randers, Åars, Aalborg ooh Hjorring hado 
kongressdeltagarna tillfälle att beskåda museer, rika på forntidsminnen. 
Kanske stannade bäst i minnet förutom Nationalmuseet i Köpenhamn de 
båda nätta provinsmuscerna i Åars och Hjorring, där cheferna, direktör 
Westergaard-Nielsen och Holger Fries, på det älskvärdasto sätt gjorde 
los honneurs. 

Lika viktigt som beskådandet av fasta fornlämningar och museer var, 
lika betydelsefulla voro måhända de goda förbindelser som knötos mellan 
do olika nationernas medlemmar till fromma för framtida forskning, men 
säkert även för ömsesidig förståelse och främjande av hågen att ännu 
grundligare lära känna det vana Danmark. Den gästvänskap som visades 
av de danska stadsmyndigheterna i Odense, i Aarhus och dess enastående 
»Gamle By», i Randers, Aalborg och Hjorring skall sont förgätas. Det var 
i sistnämnda stad, som redan 1644 svenska trupper »udspistes paa Byens 
bokostning». Det blev nu tillfälle att framföra ett hjärtligt tack å både 
förfädernas och våra egna vägnar. 

Nästa nordiska arkcologmöte kommer att öppnas i Stockholm 1942, då 
efter all sannolikhet det nya »Statens Historiska Museum» skall ha upp
låtit sina portar. Vi må hoppas, att till dess ett värdigt program må kunna 
uppgöras för en ny resande kongress och att denna skall röna lika stor 
välvilja från svenska myndigheters sida som det sjätte nordiska arkeolog-
mötet från de danskas. 

T. J. Arne. 


