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LORENTZ KLUWER OCH GOTISKA FÖRBUNDET 
DE FÖRSTA FÖRBINDELSERNA MELLAN NORSK OCH SVENSK 

FORNFORSKNING 

AV 

A D O L F S C H U C K 

E
fter tillkomsten av den svensk-norska unionen förefanns inom 
vårt lands fornminnesintresserade kretsar ett livligt intresse 
att komma i närmare kontakt med Norge. Början var dock 
föga lyckosam. Den dilettantisko fomforskaren, professor 

Nils Henrik Sjöborg hade 1814 lyckats utverka av sin beskyddare 
statsminister Lars von Engeström att han betroddes med uppsikten 
över rikets antikviteter — en åtgärd som skett utan Vitterhets Histo
rie och Antikvitets Akademiens hörande och som gav anledning till 
skarpa konflikter. Sjöborg synes emellertid ha ansett att denna hans 
fullmakt även gällde vården av Norges antikviteter.1 Följaktligen fö
retog han en resa till Kristiania 1815, men här ställde man sig av 
förklarliga skäl fullständigt oförstående till hans pretentioner.2 T en 
skrivelse till akademien 10/8 1818 meddelar Sjöborg bl. a.; »De åtgär
der jag genom vederbörliga auetoriteter vidtog för att fridlysa Norr
ska fornlemningar eller återtaga antiquiteter, som ifrån sin rätte 
plats till ekonomiske behof voro bortförde, blefvo väl för denna gång 
utan verkan, men torde framdeles ej blifva alldeles fruktlösa, sedan 
man fått tid eftertänka ändamålet, inse dess nytta och röres av dess 
nära förbindelse med Nationens urgamla ära och Fosterlandskänsla.» 

Det blev i stället en enskild svensk sammanslutning, Götiska För-

1 I Sjöborgs instruktion fanns bl. a. en passus om att det ålåg honou 
att »brefväxla med norska lärda samfund». 

s Ett minne från denna misslyckade resa är en i K. V. II. A. A:s arkiv för
varad redogörelse för »Historiska manuscript, Geografiska Chartor och 
Topografiska Handteckningar i det så kallade Deichmanske Bibliothek>, 
som författats av Sjöborg. 
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bundet, som uppnådde en närmare kontakt med det fornminnesintres-
serade Norge, som härvid representerades av kaptenen Lorentz Klii-
wer i Trondhjem. Det ryktbara förbundet, som var en blandning av 
värmländskt landskapsgille, sällskapsorden, litterär klubb och forn
minnesförening, hade då existerat i åtta år och räknade bland sina 
medlemmar flera av Sveriges mest betydande kulturpersonligheter. 
Officiellt framstod Götiska Förbundet som företrädaren för den nor
diska renässans, som då genomströmmade Sveriges litteratur och 
konst. 

Redan 1817 hade Klilwer kommit i förbindelse med en medlem av 
Götiska Förbundet, August von Hartmansdorff, som tjänstgjorde som 
sekreterare hos riksståthållaren i Norge. Enligt några brev från Klii-
wer till Hartmansdorff (förvarade i svenska Riksarkivet) hade denne 
tillsänt honom några upptecknade »Kjaempeviser» med melodier. På 
Götiska Förbundets stämma den 28/12 1818 föreslogs Kliiwer till in
val. Det framhölls att han var »född på Stiklastad» och han skildras 
såsom »en man vars ädla nitälskan om vår fornålders minnen för
bundsbrodern Ulf, då han förledne sommar vistades i Norrigc, noga 
lärt känna». »Ulf» (d. v. s. expeditionssekreteraren Olof Erik Ber-
gius) uppläste sedan ett av Klilwer författat skaldstycke »Orm Leyra 
och Gudrun Berg» som han ifrågasatte till införande i tidskriften 
»Iduna». 

Den 13/4 1819 avsände sekreteraren i »Götiska Förbundet» friherre 
Jakob Adlerbeth en skrivelse till Klilwer, där han meddelade att 
förbundsstämman kallat honom till medlem. Invalet i den illustra 
stockholmsföreningen, i de skandinaviska grannländerna främst 
känd genom sin tidskrift »Iduna», var förvisso en glädjekälla för 
den fornminnesintresserade norske militären — han var för övrigt 
den ende utlänning, som fått mottaga kallelse till »göternas» brödra-
krets. »Med störste Fomöielse modtager jeg denne mig bewiste Mve 
og skal jeg efter Evne stedse bestraebe mig for at fortjene den», skrev 
han den 1/5 1819. »Mit Namn bliwer Orm efter Orm Lyrja, og skal 
den affordrede Mindetale över ham til den bestemte Tid blive Sam
fundet bestellet.»3 

3 Som bekant ålåg det varje förbundsbroder att hålla ett Inträdestal 
över någon fornnordisk gestalt, varför Kliiwer valde den i Olof Trygg-
vessons saga omtalade bonden Orm Lyrja. Talet upplästes den 10/10 1819 
och är bevarat i förbundets arkiv. 
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Den nyinvalde förbundsbrodern var född 1790 och tillhörde en 
norsk officerssläkt, som ursprungligen härstammade från Kurland.4 

Dess förste medlem Johan Wilhelm Klilwer invandrade adertonårig 
till Norge 1670, stred mot svenskarne under »Gyldenlövefejden» 1675 
—79 och tjänstgjorde ännu 1718 som officer, då Armfelt företog sin 
ryktbara framstöt mot Trondhjem. Hans äldste son, som även bar 
förnamnen Johan Wilhelm (f 1755) och likaledes tjänstgjorde i 
norska hären 1718, nedskrev sedan en ofta citerad relation av det 
olyckliga karolinska fälttåget (tryckt i »Ny Minerva» 1806). Familjen 
synes sedan ha varit stationär i Tröndelagen: Lorentz Kliiwer, som 
var sonsonson till den inflyttade stamfadern, fick som nyutnämnd 
officer syssla med utarbetandet av militära kartor över delar av 
Trondhjems stift. Redan som ung kadett hade Klilwer bibragts in
tresse för fornlämningar och historiska minnesmärken av sin lärare, 
den danske officeren C. H. I. Sommer, som själv hade hopbragt en 
samling norska fornsaker. Kartläggningsarbetet gav honom under 
en följd av år tillfälle att även avteckna och beskriva skeppssätt
ningar, bautastenar, runinskrifter, gravhällar, klosterruiner m. m. 
Härför erhöll han tidvis anslag från »Det kongelige videnskabsscl-
skab i Trondhjem», som fick mottaga resultaten av antikvariska stu
dier. 1818 överlämnade han till detta sällskap manuskriptet till 
»Norske Mindesmserker», som behandlade dot material han insamlat 
i Tröndelagen och Möre. Manuskriptet blev genom Sommers för
medling underkastat sakkunnig granskning av en del danska lärde 
som C. J. Thomsen, Rasmus Nyerup och framför allt Finn Magnu
sen, som meddelade en del förslag till inskriftstolkningar. 

I oktober 1820 anmäldes på en förbundsstämma att »Orm Lyrja» 
inom kort var att vänta till Stockholm för att medelst stentryck 
publicera teckningarna till sin »Antiquariska resa genom det 
nordanfjeldske Norrige» ( _ Norske Mindesmserker). Vid en sam
mankomst den 30/4 fick förbundet också mottaga planschdelen till 
detta verk som gåva. Kliiwer hade emellertid då måst anträda hem
resan. Från Norge sände han den 1/8 1821 ett entusiastiskt brev till 
sin »redelige Ven og Broder Rolfr» ( _ Adlerbeth): »Hils enhvaer 
Förbunds-Broder paa det oprigtigaste fra mig! og afleg min varmeste 

* Museumsdirektör Theodor Petersen i Trondheim har välvilligt med
delat mig ett flertal data och upplysningar angående släkten KItiwer. 
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Tak for ethvert lyckeligt öjeblik jeg tilbragte en hver redelig Vens 
Selskab. — Jeg glemmer aldrig de Dage.» 

Sammanträffandet med de svenska fornminnesentusiasterna — 
bland vilka även märktes riksantikvarien Liljegren och konstakade
miprofessorn Limnell — hade tydligen uppmuntrat Kliiwer till fort
satta forskningar. I ovannämnda brev skriver han till Adlerbeth: 
»Endelig kan jeg da have den Fornöielse at tilstille Dig noget Ud-
bytte af mine Undersogelser for det göthiske Förbund. Ifölge vor 
Aftale har jeg allerede besökt flere Egne i en Distance af 4—6 Mile 
herom kring, og har derved faaet fat i adskillige intressante Säger fra 
Hedenold hvorover Beskrivelse og Tekninger skal blive Dig tilstillet 
naaer jeg er kommen i min gamle Roe i Trondhjem. Jeg sender Dig 
blöt hoslagde 3de Stykker som Pröve, hvorefter Du kan settes i Stånd 
til att bedömme mit Haandverk — maaske kunde de ogsaa udfylde 
en Pläds af neste Hefte i Iduna. Det var paa den hoieste Tid at jeg 
fik fat i Hovedöens Kloster, thi snart vil der ikke findes Spor deraf. 
Ligstenen er den eneste Levning som nu er tilbage af den for Isenge-
siden tabte og i Jorden skjulte Set Halvards Kirke i Gamle Opsloe. 
Aggers Kirke seer vel endnu ud til at kunne trodse Tiden gjennem 
flere Aar Hundreder men — hvorfor ikke opbevare den i Tide? Man 
veed ej hvad Skjebne den i kommende Dage kan have. Ifölge dit bro-
derlige Tilbud — maae jeg (skjönt noget undselig derover) tage mig 
den Frihed at anmode Dig om Psengo til disse Undersögelsers videre 
Fremme. Allerede har jeg faaet Anvisninger paa hvisse mserkvserdlge 
Ting i forskjellige Egne af Oplandet, sora jeg saa gjerne, för de öde-
Isegges, vilde bringe i Idunas sikkre Havn men desvsere dette staar 
ikke i min egen Magt thi Trsengsel og knäppe Kaar har vseret mine 
Ledsagere den hele Bane fremad. — Önsker Du at jeg skal besöge 
Totens mserkvserdige Runesteen og undersöge do tilgrsendsende Egne, 
der skal vsere meget riige paa Mindesmserker baade fra Hedenold och 
Middelalderen, saa ssend mig en Slump Psenge, som Du kan oversee, 
og jeg reiser dermed, saa Isenge der er en Skilling tilbage. Selv skal 
jeg legge til hvad jeg omtrent kan taale, om det gjelder — thi hvad 
der rseddes af Oldsager nu, er en ren Gevinst for Efterverdenen, der 
vist ikke faar meget deraf at see paa Marken.» 

Kliiwer hade alltså fått mottaga ett mindre pekuniärt understöd från 
Götiska Förbundet (d. v. s. från den förmögne Adlerbeth) för sina 
fortsatta forskningar i Norge. Samtidigt fick han möjlighet att trycka 
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textdelen till »Norske Mindesmserker», som utkom 1822 och var dedi
cerad till kronprins Oskar, Det Kongelige Norske Videnskabselskabs 
beskyddare. Till Adlerbeth insände Kliiwer det utlovade manuskrip
tet »Om fortidsmindesmserker i og ved Christiania» med bifogade 
teckningar.5 I ett brev av den 24/12 1821 uttalar denne sin livliga be
låtenhet därmed och föreslår att detta bidrag efter översättning och 
efter några ändringar skall tryckas i »Idunas» nionde häfte, som 
skulle utkomma i början av nästa år. »Att framdeles (nemligen näst
kommande år) få på samma sätt befrämja utförandet av Ditt ädla 
uppsåt att noga afteckna och beskrifva Norriges forntidsminnesmär
ken, är min allvarliga åstundan.» 

I ett följande brev till Adlerbeth redogör Kliiwer för sina nya 
antikvariska rön: »Saa snart jeg nu bliver fserdig med Beskrifvel-
serna, saa skal Du strax faa tilssendt Udbyttet af forrige Somers 
Reiser fra Christiania til Trondhjem, som jeg vil önske maate finde 
Din Tilfredshed.» Härpå följer en intressant redogörelse för de eko
nomiska svårigheter, med vilka den norske förbundsbrodern hade att 
kämpa. »For mit mange aarige Arbeide, maae jeg som segte Normand 
desvserre beklage at jeg har mere Fortrsed end Glsede til Lön. For at 
dsekke Udgivterne ved min Afreise fra Stockholm, hsevede jeg af min 
Gage 120 Sp. i norsko Penge, som jeg — skjönt hver Skilling deraf 
var anvendt på min Bogs Udgivelse (der nu er bemeldte Selskabs Ejen-
(lom) endnu ej har faaet noget af og faar det ei heller för Oplaget 
er afsolgt. Denne Omstaendighed, der har gjort mig megen Fortran! 
og volder mig daglig mange Bekymringer, da jeg ikke ejer mere end 
min Gage, har attvunget mig det Lövte at jeg for vört Selskap aldrig 
gaar et Skridt mere. I hvor obetydelig denne Summa end synes at 
vsere, saa var jeg dog ved dette Tilfselde, hvis Indretningen her var 
som i Stockholm — nemlig en Gjeldstue — vist kommen der. For at 
kommo udaf denne uförskylte Subus — har jeg oplaget et Kart över 
Slaget paa Stiklestad med saa vidlöfleligt Terrain om, at man efter 
Snorres Beskrivelse temmelig nöiaktig kan bestemme hvor Slaget 
har vseret (hserom har, som Du maaske ved, Isenge vseret Tvist).» 

0 Klilwer förklarade senare i ett brev till Adlerbeth sig vara »fiildkonimcn 
fornöiet med hvad Du og den lärde Professor Liliegrcn giör ved mit sidst 
tilsendte Arbeide fra Christiania». I förbundets arkiv finnes också ett av 
Liljegren utarbetat »Försök till Läsning af Inskrifterna, hvilka Hr Capitai-
nen m. m. Kliiwer afritat i Norge». 

15 — Fornvännen 19i3. 
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Kluwers avsikt var nu att utgiva denna karta jämte bifogad beskriv
ning, om han kunde få ett tillräckligt antal subskribenter i Norge, 
Danmark och Sverige. Vad det sistnämnda landet angick vädjade han 
främst till »göternas» intresse. 

Tio dagar senare (12/2 1822) avsände Klilwer till Adlerbeth den 
utlovade relationen om sin antikvariska resa från Kristiania till 
Trondhjem med bifogade teckningar. Han ansåg sig därmed ha gjort 
rätt för de 50 specieriksdaler, som han mottagit av Adlerlieth. Manu
skriptet översändes till Liljegren, »som den 26 Julii inför Göthiska 
Förbundet anförde sin tanka om flere af de beskrifne fornlenmingar-
nes bestämmelse». Denna relation är här nedan publicerad för första 
gången, den blev nämligen aldrig införd i »Iduna». 

Den 2/5 1822 mottog Adlerbeth ett nytt brev från den nitiske »Orm 
Lyrje», som lyckönskade honom till invalet som medlem av »Det 
Kongelige Norske Videnskabers Selskab». Kluwers tankar kretsa nu 
mest kring kartan över slaget vid Stiklastad och huru den skall re
produceras i stentryck: han omtalar, att han ansökt om permission 
att fara till Stockholm, »hvor jeg med egen Haand vil udföre Arbei
det.» Tyvärr blevo dessa Kluwers förhoppningar grusade. Den 21/9 
1822 fick Adlerbeth ett nytt brev från sin trogne norske vän. »Gjerne 
vil jeg for gothiske Förbund samle det hvad samles kan i mit Fsedre-
land — men desvserre, dertil er jeg (som för er Dig oprigtig sagt) ej 
msegtig. Naar Du ssender Dit omtalte Bidrag til Reiseomkostningernc, 
saa skal jeg med Fornöielse söge ved Fodvandringer at gjöre hvad 
jeg formaar.» 

Den norske militären var då en av de mest nitiska förbundsbrö
derna. Den 1/10 1822 kom ett nytt brev till Adlerbeth. Kliiwer över
sände samtidigt till förbundets samlingar »16 stykker af originale 
Pergamentsbreve, som jeg i forledne sommer har vseret saa heldig at 
opsnappe under söndre Hselden av Dovre Fjeld», och bad nu Liljegren 
studera dem. Han hoppades härigenom ha gjort rätt för förbundets 
honom beviljade understöd och föreslog nu, att han fick i uppdrag 
att göra en forskningsresa till Helgeland. 

Adlerbeth svarade den 5/12 s. å., att han var intresserad av den 
planerade resan och att förbundet kunde erbjuda Kliiwer ett resebi
drag på 150—200 riksdaler. Samtidigt meddelade han, att Liljegren 
hade för avsikt att i sitt verk »Nordiska Fornlemningar» införa åt
skilliga av de antikvariska teckningar, som Kliiwer i början av året 
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skickat till förbundet. Den 20/12 svarade Kliiwer, att han avstod från 

planen att resa till Helgeland, han föreslog, aft han skulle få under

söka »Egnerne paa begge Sider af Chris t iania Fjorden, isser vsesten-

for den, fra Tönsberg og saa långt vsest jeg kan komme, thi desse 

Egne er meget r i ige paa Levn inge r fra For t iden og s taa mest F a r e 

for at ödelsegges, da Indbyggerne der dyrke Jo rden mere end paa 

Helgeland.» Adlerbeth tycks ha samtyckt till företaget , och den 4/4 

1823 be rä t t a r Kliiwer, att han anhåll i t om 3—4 månaders permission. 

En månad senare e r k ä n n e r Kliiwer mottagandet av 200 r iksdaler 

(— jämte ytterl igare 35) och meddelar, att han först i juli kan komma 

till Krist iania. 

Då emellertid Adlerbeth sedan ej fick några rapporter från Kliiwer 

om den nya resans resultat, bad han till slut sin vän, den norske 

generalen Poul Birch göra en påstötning. Kliiwer svarade då den 

21/6 1824 att han för länge sedan lämnat sitt material till Viden-

skabsselskabet och bad Adlerbeth att i denna fråga hänvända sig till 

dess preses, statsrådet ju r i s professor Krohg. Den senare översände i 

september s. å. en längre skrivelse till Adlerbeth. Krohg påpekar 

först, att Klilwer hado fått understöd för sin sista resa från Viden-

skabsselskabet; dock hade han samtidigt uppgivit, att han fått mot

taga ett anslag från Götiska Förbundet . — »Resultatet af Reiserne 

ere under denne Forhold senere indgivne til det kongelige norske 

Videnskabers Selskab i Trondhjem og er nu under sammes gransk

ning.» 

Det framgår vidare av Krohgs brev att Kliiwer — nu utnämnd 

till major — kommit i en obehaglig dubbclställning. Hans förbindel

ser med Götiska Förbundet hade otvivelaktigt väckt missnöje på 

norskt håll, icke minst då det nu gällde att publicera hans senaste 

ant ikvar iska reserapport, som två olika samfund gjorde anspråk på. 

Krohg skr iver : 

»Vi have derfor troet det derimod vilde findes meere passende, ja 
maaske til at forekomme envar mulig Misforstaaelsc önskeligst, at saa-
vidt bequenuneligen kan skee, Efterretningcn om nysnsevnte Oldsager 
raeddeles det sagkyndige Publicum igamnom det Samfund i Hr Majorens 
Födeland, ved hvis Omsorg Hr Majorens seldrc Arbejder ere blevno offent-
liggiorde og hvis Tjensto Hr Majoren ligesaa nödigen vilde andrage sig 
naar paafordres. Begge Samfunds feelleds Formaal, nemlig Videnska-
bernes Tarv, syntes derhos paa den Maade ligefuldt at kunne vare
tages. I det Maal at en liberal Anskuolse af det saaledes Passerede vil 
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lede til at man bifalder at Hr Major Klilwer under de anförte Omsteen-
dighoder önskede at överlade til det norske Selskab Disposition det sara-
lede Resultat hans i förrige Aar foretagne antiqvariske Reise, istedet for 
at sönderlemne Beretningcn til Fördelning mellem 2de Samfund, har han 
troet i Deeres Högweelborenhed, som det götbiske Samfunds ende For
mand, at finde en Talesmand, der vclvilligen vil fritage barn for Mis-
kjendelse naar han med Hensyn til alt det serbördigt anförte, udbeder 
sig Tilladelse at tilbagobetalo det af sidsnsevnte Summe jeg berved i 
fölge hans Anmodning og paa det kongelige Norske Videnskabers Selskabs 
Vegne giör mig den Frihed hoslagt at framsende.» 

Professor Krohgs lika korrekta som principfasta brev ger oss en 

intressant belysning av dåtidens norska syn på ett kulturellt sam

arbete med det svenska unionslandet. Å svensk sida förefanns givet

vis en uppriktig entusiasm för att komma i intim kontakt med det 

norska broderlandet och den besvarades givetvis ofta från norskt håll 

— såsom i fallet Kliiwer. Då dessa strävanden syntes hota att för

vandla Norge till ett kulturellt annex till Sverige, vaknade den inne

boende norska nat ionalkänslan och anade oråd. Kluwers dilemma var 

säker l igen intet enastående fall. I den begynnande unions t idens 

Norge fanns det förvisso icke så få män, som eftersträvade ett nära 

samarbete med Sverige raen samtidigt hävdade sitt lands nationella 

egenart. Götiska Förbundet fick alltså tillbaka sina utlagda 200 r iks

daler och dess kontakt med Kliiwer upphörde kort därpå för alltid. 

Den 7/2 1825 meddelade nämligen Adlerbeth på en förbundsstämma, 

att han mottagit ett brev från general Birch i Trondhjem, som med

delade att major Kliiwer plötsligt avlidit den 5 j anuar i på grund av 

»et Krampeslag». »Jus t som min Ven Kliiwer döde, var han i Begreb 

med at ordne sine Affairer og Enkekassen, men desvssrre dette blev 

ikke fuldbyrdet hvorför hans Hus t rue nu sidder tilbage i yderste Fat

tigdom med 2de smaae Börn, der ei löle deres store Tab». Birch bad 

enträget Adlerbeth om att han eller någon annan förbundsbroder 

skulle fästa konungens uppmärksamhet på änkans svåra nödläge. 

Huruvida hon fick någon hjälp från detta håll ä r oss icke bekant. 

Den norske arkeologen Ingvald Undset — fader till Sigrid Undset 

— skrev omkr. 1890 en kortare uppsats »Om antikvaren L. D. Klii

wer og hans manuskripter».6 Han påpekar där att han vid besök i 

Stockholm 1887 och senare förgäves efterspanat manuskriptet till 

Kluwers »Antiqvariske Observationer paa en Reise fra Christ iania 

(Norsk) Historisk Tidsskrift 3. Raskke: I, sid. 178. 
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til Trondhjem om Hösten 1821» i Vitterhets Historie och Antikvitets 

Akademien, dit Götiska Förbundets arkiv blivit överlämnat. Lyck

ligtvis finnes emellertid Kluwers manuskript i behåll i akademiens 

arkiv, liksom även 12 brev från honom till Adlerbeth samt två av 

Adlerbeths brevkoncept. 

Kluwers manuskript omfattar 14 sidor i kvartformat och till den

samma ha fogats 8 särski lda teckningar. Emedan denna handskrift 

säkerligen innehåller icke så få uppgifter, som äro av intresse för 

arkeologiska och lokalhistoriska forskare i vårt norska broderland. 

har den här nedan publicerats. Utgivaren är icke kompetent att kom

mentera densamma, vilket må överlåtas åt Kluwers landsmän och 

efterföljare! 

ANTIQVARISKE OBSERVATIONER PAA EN REISE FRA 

CHRISTIANIA TIL TRONDHJEM OM HÖSTEN 1821 

AF 

L O R E N T Z D. KLUVER 

Capitaine og Divisions Adjutant i den norske Generalstab. Medlem af det kongl. 
norske Videnskabers Selskab. 

No 1 

Mariedals-Klosler. 

Jurinfnji AMrfir A%rrl*c6i£ AZklfi*-

Omtrent 1 Miil i Nord fra Christiania tret ved den nordre Ende af 
Maridalsvandet under Gaarden Kirkeby findes endnu stserke Ruiner af det 
saakaldte Mariedals Kloster. Cellerne have sandsynlig vreret af Traao, 
da dertil ei findes ringeste Spor, men kun af Kirken, der har vasret 
opfört af svrere dog ei tilskaarne Graastene, findes endnu Muren paa 
den vestlige sido 12 til 14 alen höij. 
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At dette Kloster, der har baaret Navn af Set Maries, har givet hele 
Dalen tillige med Vandet det Navn som det endnu baer (Marridalen) er 
vel neppe at tvivle om. 

Besynderligt er det dog, at Indbyggerne endnu i Maricdalen har vedlige-
holdt saa megen Overtroe, fra den bedrageriske Munkealder, at de, saa 
snart et Menneske er sygt, seende et vist Antal Lys derhen, som de 
hver IIöitids-Aften läder brående i Ruinen, hvorved de haabe at den Syge 
igjen skal blive frisk. 

Paa Gaarden Sående, ved bemseldte Mariedals Vand paastaaes ogsaa at 
have vrnret et Kloster, skjönt dertil ej findes ringstc Spor. Ved denne 
Gaard er i en Myr eller Mose fundet adskillige Urner, som endnu skal 
vesre at finde hos hr Agent Jakob Nilsen i Christiania. 

Under gaarden Öppen, (maaske Opheim) i Ullensagcr blev i aaret 1810 
npkastet cn Ktcmpeliöi, omtrent 20 Alen i Diameter og 7 å 8 alen i 
Höide, hvori blev fundet en forraadnet Trsckiste eller Skrin. I samme laae: 

a) Et stykke, af blandet Guld og Solv, virket Klsede, med Silke i 
Hunden. Paa den anden Side fandtes tilsyede Haar, der meget ligner de 
angoriske Geders Ull eller Haar — formodentlig har dette vawet en Kappe. 
Endnu fandtes i samme Skrin eller Kiste ett Nöste af guul ulden Traad, 
en Trffikkenaal af Hrostebeen og 4re ligestore Skaaler av Jasrn omtrent 
5 Tömmer i Diameter, hvilko uden Tvivel har vsoret Urnor. 

End videre fandtes ogsaa i samme Kiste Stykker af et forrustet Sva'ni 
samt on Tordenkile omtrent 3K Tomme läng af alminddig Leerskiffer. 

Tet ved Gaarden Bjerke i Sörums Prsestegjdd findes en Höi af om
trent 20 Alns Diameter og 8 å 10 Alns Höide opkastet af fiin Sand. I 
denne Höi, sora er bleven udgraven og benyttet til Opfylding, fandtes for 
3 å 4 Aar siden mellem nogle forraadnedc Trwstammer et Skellet af et 
Menneske, 3do Landser, et meget stort Hugsveerd og cn Hadlebard. 

No 2. 

Under Gaarden Alve (Wangs Sogn, Furnees Annex, paa Hedemarken) 
fandtes for 2 Aar siden i en Ksempehöi at omtrent 5 Alens Höide og 12 
Alens Diameter: 
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1) 21 ligcdanncdc Figurer af 1 til 114 Torns Lauigdc dcels al Been og deela 
at en Kridtcomposition der synes at vaere brugto lil Dohskoer for 
Pilé al de <i i Kogrone skulle blivc slövc dier forstödes (see a). 

2) 3de Terninger af Hsestebeen (see b der er tegnet i naturlig Sliir-
relse). 

3) Omtrent 10 Pile, dels Ödde, dels Bagender, alle af Jajrn, samenlagde 
i en Bundt. 

4) En Hadlobard af Jsern eller Slaal. 
5) Et nflosten forteeret Svserd. 
6) En Hammer af Jssrn, 5 Tömmer läng. 
7) Et Mundbid af et Bidsel 
8) En tång af Jsern, der ligner Nutidens Knibetange. 
9) Fn Ring (see c) af Malm. 

Ill) En Kam af Been med graverede Zirater (see d) — denne har en ganske 
anderledes Bygning end vore nu brugeligc — Kandten eller den överste 
Ramme deraf er indsavet, og der i Linnerne stykkeviis indsatte med 
Staalnaglerne 1. 3. 3. 1. 5. 6. 

1 en lliii ved (iaarden Flakstad paa Hedemarken fandtes for 2de Aar 
siden 
1) et Svserd % Aln långt, paa hvis Fasste Midgaardsslangcn fandtes ind-

gravoret. 
2) En Sax, der fuldkommen ligner vore Faarosaxe. 
!) Et Spyd. 

4) En Htellcbard — alt af jsern og Staal. 

No 3. 

Denne maerkvaerdige Liigsteen findes nu i flere Stykker, sum Under-
rauur af et Ildhus, paa Gaarden Skaaden omtrent % .\Iiil ovenfor öyer 
1'rsestegaard i Gudbrandsdalen. — Af Figuren kan jeg skynne al den har 
V83ret henved 4% Al(en) läng, skabt eller dannet som Nutidens Liigkiste-
laage, omtrent % Al(en) höi til den överste og midterste Kand samt % 
Mun) i den brede och noget över % Al(en) i den smale Ende. For om 

trent Hi Aar tilbage var delte mwrkvaerdigo Monument aldeles ubeskadiget; 
n det traf at omtrent i denne tid, Gaaardens EJer gik fra Förstånden, og i 

alt Galskab landt Fomöielse i al sfinderslaa Steenen och putte den under 
bemeldte Udhus, hvorfra jeg nu toog de Levning(er) -om endnu af den var 
tilbage og aftegnede dem, 

Stenen er af almindelig kornet Qraasteen, med anbragte halv ophöiede 
Figurer paa Sidcrne, hvilko paa Tegningen kan sees — og al en mere kyndig 
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Mand end jeg muligens kan forklarcs. Bemsddte Qaard Skaaden ligger i 
•n meget brat Lie (IlsBlding) hvor der endnu tydelig sees al have vaeret 

udgravet Pläds til et Capel eller Kirke, paa hvis Qaard bemevnte Steen har 
lagt ved söndre Side af Choret. 

Sagnet lyder endnu. at der paa dette Stod har vcerel en Kirke. som man 
af ovananförle Beskrivelse vid neppe har Aarsag at tvivle om. Gaardens 
Ejer viste mig et Dörrebeslag og et Laas for en Stolpeboed, som paastaaes 
at voere af denne Kirke. 

No 4. 

Under ot Stahur-Buur eller Stolpeboed paa Skaaden findes denne Steen, 
der Bjmes med Kunst at vsere tildanet, skjönt jeg ofte i Baekke har fundet 
lignende Figurer, der af Vandet ere tildannede, Omtrent 100 alen i Syd 
fra denne findes en lignende der kan lede til den Fonnodning, at disse 
Stene, livad enten de ere Natur eller Konstprodukter have vseret brugte til 
Ssedor, enten ved Thing eller Dommersteder i den hedenske Ålder. 

Paa öyer Prsestegaards Mark blev i Aaret 1812 opplöiet: 2ne Svärd, el 
Spyd, Pile, et Bidsel, tvende Sporer og en Hsellebard. Paa Gaarden Lunckc 
i Öyer Praslegjeld, blev for omtrent 40 Aar siden 500 Pile funden, biimlle 
viis (20 i hver Hnndl) i cn Äger, saml en Ibcllelianl af Slaal. 

Ved Skydsskafferstedet Hundtorp vises endnu Lsevningcrne av Dale-
gnldbrands Gravhöi, denne har vseret opkastet af Kampe.-leen med Jord-
[yldlng emellem omtrent 40 Alen i Diameter og 8 Alen höi, tet derved 
ligger 3do andre Höie, hvural don eene (Langjordshaugen) isaer udmoer-
ker sig ved dens Störrolse og Dannelse, da den endnu er aldeles ubeska-
diget — den er omtrent 60 Alen i Diameter og 11 til 12 Alen i Höide, 
ovenpaa flad, som kan lede til den Slutning, at ilen har vseret benyttet til 
< Ifferhiii. Ved Foden af bemddle Höi paa den söndre Side, findes en Steen-
lagt KjiBinpekrcds omtrent 16 Alen i Diameter. 

Tet (ved?) Dalc-Guldbrands Grav slåar en sveer opreisl Steen, der tilforn i 
lingen Afstånd har vaeret omcirklet af mindre Stene. Formodcntlig har 
her vseret et Dommerssedc eller ogsaa el Tliingsled. liundt omkring paa 
Gaardens I<]nge findos Levninger af mange, baade större og mindre Höie, 
men som dog ej ere saa nere hlnanden og saa betydellge, som de be
sk re vne. 

(For at beskrivelsen över Hundorp kan blive desto forstaaeligere, hos-
föier jeg et löst Udkast över denne Egn, som jeg ej önsker maatte vorde 
i ryk ket mon blöt tjeno Idunas Udgivere til Lsettel.se i Ovorsettdsen.) 

http://Lsettel.se
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Paa Nabogaardon til Hundorp — Hove — paa cn Bring, som nu Konge-
veien ligger över, skal vaere det sted hvor Kong Oluf den Hdlige om-
vendte (iuldbrandsdöleno fra Hedendommet, og lod ved Kolbein Stserko 
deres Thorsbillede slaae i Stykker. — Her skal ogsaa, efter Sagnets Ly-
dende, tilforn have staaet en Kirke, hvortil jeg intet Spor fandt. Derimod 
fandtes paa delte Stod cn Deel smaa Ksempehöie at omtrent 10—14 Alens 
Diameter og 2—2lA Al (ens) Höide. 

No 5. 

Denne Steen, som i nmindelige tider bar vaeret opbcvaret paa en Gaard 
i Laesöe Praestegjeld, har baade Schöning og Antiqvaren Arendt seet, 
1110411 om de bar taget Tegning deraf eller forklarct den, ved jeg ikke. — 
Sagnet siger: det har vaeret en Macrkesteen. For norvaerende er den ber 
i Trondhjem, da jeg har ladct den bidbringe. Ncrmere Underretning om 
delle Monument samt Sledets Navn, hvor den fandtes, skal siden vorde 
sondt, da den Maud, som herom ved Besked, er paa cn Tid bortreist.1 

No 6. 
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-

1 [Anteckning av Adlerbeth] 
bref den 2 Maj meddelat. 

Denna underrättelse har capt. Kliiwer jemte 
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Paa Gaarden Skaarvolden tet ved Störns Kirke i Guldalen, Trondhjems 
Stift, findes denne Steen indlagt i en Staburs-Trappe — den er af almin-
delig Graasteen eller kornet Loerskiffer 2% Alen läng og 13 Tömmer 
bred. — 

Underligt or det ved denne, at man dcrpaa finder en Blanding af Runer 
og Munkeskrivt. Sngnet, lyder, at den har tilhört Kirken og bar lagt över 
en Praestodatter, som da efter Munkebogstaverne maae havo hedt BRYNILDR 
:ENDRI da(tter). — 

No 7. 

En Bonde fra Aaaens Anex under Frostens Praestegjold, omtrent 6 til 7 
Mile nordenfor Trondhjem, fanilt for tre Aar siden i en Äger 2de Stykker 
al den her i naturlig Störrelse aftegnede Figur, som er af Kobber der har 
vaeret forgyldt. — Adskillige Exemplarer af samme Slags er för över hele 
Norge bleven funden under Navn af Runeboller eller Runeakaale, hvilket 
ej kan vaere det riktige Navn, da de tydelig, af den invaendige Side, h. 
synes at have vaeret Srnykker, der med en Spsendenaal har vaeret fast-
gjort til Bsoltet eller noget lignende af Forfaedrenes Klaeder — isaer da 
ilen af det Slags altid findes "ide Stj kker ved Siden af hver andre. I 
mine antiqvariske Reiser gjennem det nordenfjddsko Norge fandes ogsaa 
2de slige Oldeminder beskrevne, der fandtes ved Gästad i Ekne (kun faao 
Mile fra dot Sted, hvor naervserende ere fundne) men isleden for en Xaa! 
paa den livaelvedo Underside fandtes en Mundbid af et Bidsel, hvoraf man 
kan slutte at slige slags Smykker har vsert brugte baade for Folk og Haeste. 
— Dog af alle de forskjellige Exemplarer Jeg har seet af delte Slags, 
har jeg aldrig seet .Magen, til disse, der i 6 iidskaarne Rum ere torsynede 
med stöbte Menneske Figurer med Sde Haender og Krone paa Hovedet, 
der med Kobbernagler ere fastgjorde lil Skaalen, hvilke paa Figurenes 
undre Side kan sees c, d, e, f, g, h, i. I et soerskilt Rum i Midten findos 
Midgaardsslangen stöbt og fastnaglet paa samme Maaile som de ovrige Fi
gurer. — 
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Maerkelig er det at de 2de Ende Figurer paa den höire Arm (der hos alle 
förer en Dolk rettet mod Livet) har, om jeg saa tör naevne det, et saerskilt 
Skjcddeinerko fremfor de andre, hvilket jeg for Tydelighods Skyld har for-
störret — see fe — alle de ovrige Zirater sora findes paa disse 2de Runc-
boller ere indgravcrede. 

Den invaendige Bund af disse Bollcr synes at vaere stöbt paa et Asbest 
Lager eller paa en Vsev af Staaltraad, da denne har Aftrykk af et Mönster, 
som er afsat i Midten af den aftegnede under Side b. 

Paa hvad Gaard disse sjddne Oldcminder ere fundne vides ikke, da de 
her i Trondhjem bleve solgto til cn Kobbersmccd, hvor de bleve opdagede og 
raeddedc fra Undergång. 

No 8. 

I en Äger, Svarthullet eller Storbakken kaldet. tet ved Gaarden Jorum 
(maaske Hjöring) i Sparboen omtrent 10 Mile nordenfor Trondhjem fandtes i 
Aaret 1817 denne raaerkvaerdige Steen (],4 Alen under Jorden) som er al 
Qvartsblandet Leerskiffer, og synes tydelig at vaere tildannet ved 
Kunst. —• Ved siden af denne fandtes ogsaa en Steen der var en Efter-
abning af en Flaske eller Bouteille, ligesom den beskrevne, nedhuggen, 
uden at kunne aabnes eller have nogen indvirndig Hulhed. 

Denne blev af Nysgjerrighed stykkerslagen ug er i denne Tilstand borl 
kommen. — Den under dette N« afleenedc Steen er opreist paa en lille 
Stecnbob ved Jörnni og er den dag i dag at see. 

(Om gaarden Jörum — so Bings Norges Beskrivelse.) 

SUMMARY 

ADOLF SCHUCK: Lorentz Kliiwer and the Gothic League. 
In the archives of the Academy of Literaturc, History and Antiquities 

there is a manuscript containing >Antiquarian Observations from a voyage 
from Christiania to Trondheim In the aiitumn of 1821», written by the 
Norwegian captain, Lorentz D. Kliiwer. This manuscript, for which in-
quirios have long been made from Norwegian quarters, is published here 
for the first time. In connection with it the writer has described Klilwer's 
many years' association with the »Gothic League» in Stockholm. This was 
a patriotic elub with literary and archeological interests, known diiefly 
by its periodical »Iduna». Kliiwer was elected a member of the League in 
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1819 and published a paper on antiquities in Christiania (Oslo) in »Iduna». 
With tho support of the League ho låter undertook other journeys in 
Norway for the purpose of archeological studies. In this way the first 
contact between Swedish and Norwegian antiquarian research was 
cstablished. In Norwegian quarters, however, a certain dissatisfaction 
arose because Kliiwer wished to publish his observations in a Swedish 
paper when he had accepted assistancc at the same time from the Scien
tific Association in Trondheim. The correspondence on the subject shows 
that in Norwegian quarters there was a desire to assert tho country's 
cultural indcpendence of Sweden, with which country a political union 
bad rcccntly been entored into. 


