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Svenska Fornminnesföreningens nionde allmänna möte, 
i Lund den 31 augusti, 1 och 2 september 1893.

I augusti 1887 hade Föreningens ledamöter varit samlade till 
allmänt möte i Linköping. Till åtlydnad af föreskriften i stad
garnas 16:de paragraf hemställde Styrelsen på allmän sammankomst 
i maj 1890, huruvida Föreningen ansåge, att något sommarmöte 
borde hållas det året, det tredje efter mötet i Linköping. I enlighet 
med Styrelsens förslag beslöt Föreningen att uppskjuta sommar
mötet, och ett liknande beslut fattades af Föreningen på en allmän 
sammankomst i maj 1891. Till följd häraf vidtog Styrelsen tidigt 
följande år förberedande åtgärder för ett mötes hållande sommaren 
1892, och genom stolt tillmötesgående från flera för saken intres
serade personer var allt klart för mötets hållande i Lund den 8—10 
september. Men på grund af den då hotande kolerafaran ansågs 
det allmänt vara riktigast att ännu ett år uppskjuta mötet.

Detta, som biet' Föreningens nionde allmänna sommarmöte, 
hölls derför torst år 1893. Mötesplatsen biet då samma stad, som 
redan föregående år varit utsedd dertill, och mötesdagar blefvo den 
31 augusti, den 1 och 2 september, emedan den lämpligaste tiden 
ansågs vara början af universitetets hösttermin, före jubelfesten i 
Upsala.

Länge hade Styrelsen önskat, att ett möte måtte kunna anord
nas i den stad, der Kilian Stobaius, Nils Henrik Sjöborg och Sven 
Nilsson verkat tor den sak, som Svenska Fornminnesföreningen söker 
befrämja, och då denna önskan nu gick i fullbordan, visade sig i 
Lund samma stora välvilja för Föreningens ledamöter och deras 
sträfvanden som vid föregående möten.

Förhandlingarna höllos i Akademiska Föreningens stora sal, 
som var prydd med staden Lunds vapen och svenska flaggor samt 
studentkårens standar och natiousförcningarnas fanor.
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Här öppnades mötet torsdagen den 31 augusti kl. 10 f. m. af 
Svenska Fornminnesföreningens ordförande, intendenten 6. Upmark.

Till ordförande tor mötet valdes Lunds Universitets förutvarande 
rektor, professor G. Ljunggren, och till vice ordförande intendenten 
Upmark; hvarefter mötet, på förslag af Föreningens sekreterare, 
till sin hedersordförande utsåg friherre N. G. Djurklou, stiftaren af 
den nu mer än ett tredjedels sekel gamla Föreningen för Nerikes 
folkspråk och fornminnen, den första fornminnesföreningen i Sverige.

Till mötets sekreterare valdes föreståndaren för Lunds Uni
versitets Historiska Museum, docenten S. Söderberg, och Svenska 
Fornminnesföreningens sekreterare, professor O. Montelius.

Professor M. Weibull frambar en helsning från de Skånska 
landskapens historiska och arkeologiska förening, stiftad år 1865, 
ehuru under ett annat namn och för ett mindre område, samt öfver- 
lemnade såsom gåfva, att bland mötets medlemmar utdelas, ett sär
tryck ur nämnda förenings Samlingar, en beskrifning öfver de vid 
Åhus företagna utgräfningarna under titel Åhus och dess slott samt 
utgräfning arne derstädes 1892—1893. Sedan intendenten Upmark 
tackat för denna vackra gåfva, uttryckte professor Weibull den 
önskan, att genom Svenska Fornminnesföreningens åtgörande lik
nande utgräfningar måtte företagas af Sölvesborgs och Lillö slotts
ruiner.

Friherre Djurklou höll derefter det föredrag

Om vedernamn och käimingsnanm i äldre oell nyare tider,
som i sin helhet är tryckt här nedan.

Ordet lemnades sedan till docenten Söderberg, hvilken talade örn

Stenåldersfynd i Limhamns hamn samt Skånes äldsta bebyg
gande. 1

Under åren 1891 och 92 företogs muddring för att fördjupa en 
del af hamnen vid Limhamn (beläget vid Öresund, 4 kilometer syd
vest örn Malmö). Man påträffade dervid en mängd af mennisko-

1 Af föredraget lemnäs här endast ett kort referat, enär de undersök
ningar, om hvilka föredraget handlade, komma att i olika rigtningar 
fortsättas. Först efter deras afslutande kan en fullständig publikation 
ega rum. — Afven den redogörelse, hvilken i det följande lemnäs för
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hand danade Ahlior, hvilka genom kamrern vid Limhamns cement
fabrik A. F. Carlsons försorg' blefvo uppsamlade och nu förvaras i 
Lunds Universitets Historiska Museum. De tillvaratagna föremålen 
utgöras af mellan 2 och 300 spåner, 7 Aintyxor, alla oslipade och 
af den äldsta, primitiva typen, 1 grönstensyxa, några större Aint- 
stycken, trän hvilka spåner blifvit skilda; dessutom en mängd Aini-» 
skärfvor, utgörande affall från tillverkningen af redskap. Alla dessa 
föremål uppmuddrades inom ett ganska inskränkt område på ett 
afstånd af omkring 300 meter från den gamla strandlund!; det 
ursprungliga djupet på detta ställe var icke öfver 7 fot, eller om
kring 2 meter.

Det som gör detta fynd märkligt är sjelfva fyndstället. Geo
logerna hafva visat, att i Norden efter isperioden landet sänkt sig 
betydligt; en höjning har sedermera egt rum, men denna var i den 
trakt, der Limhamn är beläget, ringa. Föredraganden uttalade den 
mening, att de ofvan uppräknade föremålen kommit i vattnet genom 
landets sänkning, och att fyndet således vore äldre än den tidpunkt, 
då sänkningen uppnått sitt maximum. Såsom stöd för denna åsigt 
anfördes bland annat, att nästan alla de funna redskapen och Aint- 
skärfvorna bära tydliga spår af att hafva varit rullade af vattnet, 
äfvensom att i både Skåne och Danmark fynd blifvit gjorda, som 
kunna förklaras på samma sätt. Örn denna förklaring är vigtig, 
måste Skånes och södra Skandinaviens första bebyggande förläggas 
till en tidpunkt, som ligger mycket längre tillbaka än man hittills 
tänkt sig. Detta antagande, att menniskan hit anländt, redan innan 
förhållandet mellan land och haf biet' det nuvarande, är icke orim
ligt, då man å ena sidan vet, att Skandinavien redan före det den 
stora postglaciala landsänkningen tog sin början hade ett ternpe- 
reradt klimat med en rik vegetation, till hvilken äfven eken hörde, å 
den andra att trakter, som icke äro aAägsna från norden, varit bebodda 
af menniskan i en tid, som ligger ännu mycket längre tillbaka.1

de öfriga förhandlingarna vid mötet, innehåller — i likhet med hvad 
förut varit fallet — endast ett kortfattadt sammandrag af det, som de 
särskilda talarna yttrade. Utom friherre Djtirklous föredrag är dock 
äfven intendenten Upmarks fullständigt meddeladt.
Liinhamnsfvndet är förut efter meddelanden af kamrer Carlson i lam- 
hamn i korthet omtaladt af d:r Gunnar Andersson i hans afhandling: 
Vä.vtpaleontologiska undersökningar af Svenska Torfinonsar 2: 1893, 
i Bihang till K. Vetensk. Akarl. fiandt., hand 18: III: 8, sid. 14 f.



1 den diskussion, som med anledning af detta föredrag upp
stod, deltogo, jemte docenten Söderrerg, professorerna B. Lundgren 
och Montelius.

Härpå öfvergick man till behandlingen af ett bland de upp- 
stälda diskussionsämnena:

Hurudan a voro boningshusen i Sverige under hednatiden?

Diskussionen inleddes med ett föredrag af Professor Montelius:
Upplysningar örn boningshusets historia i äldre tider få vi 

hufvudsakligen på tre sätt, nämligen genom att studera dels de 
lemuingar af byggnader från dessa tider, som bevarats till våra 
dagar, dels samtida afbildningar, hvilka kunna vara antingen af- 
teckningar af byggnaderna eller i liten skala utförda plastiska 
efterbildningar efter dem (såsom »husurnorna»), dels sådana i en 
senare tid uppförda byggnader, som visa sig vara af äldre slag, än 
de under denna tid vanliga. Ofta användas dessa hus af äldre 
typer icke längre som egentliga boningshus, utan de tjena antingen 
till bostäder under en kortare del af året eller till uthus, såsom 
kök, badstugor, förrådshus, stall och dylikt.

Ett jemförande studium af det man känner örn boningshusen 
under äldre och nyare tider, i olika delar af så väl den Gamla som 
den Nya Velden, hade öfvertygat talaren örn, att den typologiska 
utvecklingen af den menskliga boningen — örn man frånser från 
naturliga eller konstgjorda grottor — i allmänhet betecknas af 
följande former:

1) Det runda, eller nästan runda, koniska tältet, med stomme 
af trä, men täckt af hudar, väfnader eller dylikt (fig. 1).

2) En rund byggnad af samma form som det nyss nämnda 
tältet, men bildad belt och hållet af trä eller af trä täckt med 
näfver, torf och dylikt (tig. 2, 3 och 7).

3) En rund byggnad, som skiljer sig från den sistnämnda der
uti, att den ej i sin helhet är konisk, utan att det koniska eller 
afrundade taket hvilar på en vertikal underbyggnad, en kretsformig 
vägg. Denna vägg, i början mycket låg, tilltager allt mer i höjd, 
tills den utgör en större del af byggnaden än taket (fig. 4 och 6).

Runda byggnader finnas, eller hafva funnits, i så godt som 
alla delar af verlden, och öfverallt visa de sig representera den
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ursprungligaste formen af den fristående menskliga boningen (när 
vi således se bort från grottorna). Då man redan känner, att nästan 
alla ariska, eller indogermaniska, folk i mer eller mindre aflägsna 
tider haft sådana runda byggnader, och då all sannolikhet talar för 
att detta gäller äfven om de andra folken, hvilkas äldsta bostäder 
ännu ej äro kända, så kunna vi vara förvissade örn, att det ariska 
urfolket bott i sådana runda hyddor, innan det delade sig i sina 
många grenar. Det kail således ej vara riktigt att, såsom man 
gjort,1 anse det »ariska husets» form hafva varit fyrsidig.

4) Den runda formen af väggpartiet ändras sedermera, så att 
grundplanen dels blir en oval dels en mer eller mindre regelbunden 
mångsiding, med flera än fyra sidor, och slutligen en fyrsiding, med 
starkt afrundade hörn eller med räta vinklar (fig. 5, 8—10). Dessa 
fyrsidiga byggnader hafva antingen alla sidorna lika stora (fig. 
12—14), eller ock äro två sidor längre än de andra (gaflarna). 
Taket öfvergår samtidigt från att vara koniskt till att blifva hvad 
man kallar »valmtak», d. v. s. lika långt sluttande åt alla fyra 
väggarna, hvilka samtliga äro lika höga, eller snarare lika låga 
(fig. 15). Örn husets grundplan är en qvadrat, blir taket naturligtvis 
pyramidformigt (fig. 14).

5) Genom att de två kortare väggarna i ett sådant fyrsidigt 
hus göras något högra än de två andra, — men ej så höga, att de 
nå upp till takåsen, — uppstår den form af taket, som kallas »half- 
valm», d. v. s. taket sluttar visserligen fortfarande åt alla fyra sidorna, 
men det går mycket längre ned på långsidorna än på kortsidorna 
(fig. 17).

6) Slutligen dragas kortsidorna eller gaflarna upp ända till 
takåsen, så att de upptill sluta i en spets, hvarigenom den nu 
vanligaste takformen uppstår, d. v. s. taket sluttar endast mot lång
sidorna.

Ser man närmare på många af dessa byggnader med den 
öfre delen af gafveln lodrät och tresidig, så finner man dock ett 
märkligt minne af valmtaket. Antingen är nämligen — såsom 
t. ex. på många grekiska byggnader denna öfre del af gafveln

1 R. Henning, Das Deutsche Haus (Strassburg 1882), sid. 98 följ. — 
Mari kan således ej heller instämma med förf. till detta förtjenstfull 
arbete, då han (sid. 108—9) säger om det äldsta italiska huset: 
»Mycket anmärkningsvärd är i synnerhet den vanligen runda formen af 
hyddorna, hvilken hittills saknar all analogi».
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skild från den nedre genom en tydlig list, som ligger i jemnhöjd 
med långväggarnas öfverkant, och således betecknar den gamla 
gränsen mellan gafveln och valmtakets underkant. Eller ock är 
denna öfre del af gafveln, hvilken skulle kunna betraktas som en 
vertikalt rest kortsida af valmtaket, uppförd af ett annat, lättare 
material än gafvelin nedre del; är den nedre delen murad, så be
står gafvelväggens öfre del af trä, och ofta är den klädd med 
samma material som taket. Otaliga exempel härpå finnas i södra 
Sverige (fig. 16).

I tältet har härden naturligtvis sin plats på marken, vid 
midten, och röken från den fritt flammande elden fyller öfre delen 
af tältet, innan den hunnit ut genom den öppning, som för detta 
ändamål lemnats i tältkonens spets.

I de runda byggnaderna har eldstaden fortfarande samma plats, 
midt på det af den naturliga marken bildade golfvet, och röken 
tar sig ut på nyssnämnda sätt, utan hjelp af någon rökgång. Äf
ven många byggnader af de under 4, 5 och 6 beskrifna former 
hafva haft och hafva ännu i dag sådan eldstad; i andra har den 
öppna härden ersatts med en ugn, forst utan rökgång, slutligen 
försedd med en sådan, i en på taket sittande skorsten utmynnande 
rökgång, som vi nu äro vana vid.

Så länge man hade en öppen härd, var det naturligt, att intet 
iunantak fanns, utan stugan var af det slag, som man kallar »ryggås
stuga», d. v. s. rummet begränsades af marken eller golfvet, väg
garna och yttertaket (fig. 11, 25). Ett innantak och derofvanpå ett 
loft fanns på sin höjd öfver en del af byggnaden, vanligen endast 
öfver förstugan.

De äldsta boningshusen hade inga fenster. Dagern kom in 
genom rökhålet, genom dörren eller genom små, i väggen anbragta 
gluggar (fig. 23). Då särskilda fenster tillkomna!, hade de länge 
sin plats på taket, först senare i väggen.

Tältöppningen ledde ursprungligen direkt in i tältet utifrån 
fria luften. På samma sätt äfven i de äldsta byggnaderna.

Redan på de runda byggnaderna ser man dock ofta framfor 
dörren ett par stolpar, hvilka bära upp ett tak, som skyddar den 
derunder stående eller sittande.

På en i Italien, ej långt från Rom, funnen husurna ses fyra 
sådana stolpar. Dessa hafva utan tvifvel på den stuga, som tjenat 
till original, stått på ungefär samma afstånd sinsemellan, och således
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två af deni framför dörren; på den i bränd lera utförda kopian hai
man varit tvungen att göra afstånden mellan de två mellersta be
tydligt större än mellan dessa och de yttersta, för att lemna dörr
öppningen fri.

Framför ingången till det fyrsidig^ huset, — hvilken, då huset 
är aflångt, oftast Ilar sin plats på den ena gafveln, — stå likaledes 
ofta ett par sådana stolpar, hvilka uppbära en fortsättning af husets 
tak (tig. 19 och 20).

På andra byggnader hvilade detta framför dörren utskjutande 
tak icke på stolpar utan på de förlängda långväggarna (tig. 21, 22).1

Den sålunda bildade förstugan var följaktligen endast sluten 
på tre sidor, men öppen på den fjerde, den framför dörren belägna. 
Slutligen biet' äfven denna tjerde sida förbygd, och då flyttades 
ytterdörren vanligen till en af de två väggar i förstugan, som bilda 
rät vinkel mot den vägg, i hvilken den in till stugan ledande dör
ren satt (tig. 24). Detta hade naturligtvis sin grund deri, att man 
härigenom ville mera hindra blåstens och köldens inträngande i 
stugan, än hvad fället blifvit, om båda dörrarna haft sin plats midt 
för hvarandra.

För att bättre tillgodogöra sig förstugans inre del, afskilde man 
denna genom en tvärvägg, hvilken i början gjordes af tunna brä
der, men slutligen timrades på samma sätt som andra väggar. In 
i det sålunda afskilda lilla rummet kom man vanligen genom en 
från stugan ledande dörr (tig. 26).

Då röken och den på stugans golf brinnande elden ej, såsom i 
sjelfva stugan, utgjorde något hinder för att öfver förstugan hafva 
ett innantak, anbragte man der ofta ett sådant; och för att få bättre 
nytta af det derofvanpå bildade loftet, bygde man förstugan högre 
än sjelfva stugan (fig. 27). Upp på detta loft kom man antingen 
på en utanför ytterväggen stående stege, som ej sällan först ledde 
upp till en utmed löftets ena sida löpande svalgång; eller ock förde 
inifrån förstugan en stege eller trappa upp till det derofvanpå be
fintliga rummet.

Slutligen gjordes äfven vid husets andra ända en liknande 
högre tillbyggnad (fig. 28).

1 På mångå grekiskt-romerska byggnader återfinnas dessa förlängningar, 
som af romarna kallades anta-, ett tempel af denna konstruktion be
nämnes »teinplum in antis». Ofta ses mellan anterna ett par kolon- 
uer, såsom på det gamla templet vid lthamnus i Grekland.
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Fig. 1. Lappland. Fig. 2. Jemtland. Fig. 3. Småland.
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Fig. 14. Qvadratisk 
byggnad med pyramidalt 

tak.

Fig. 15. »Valmtak». 

Livland.
Fig. 16. Skåne.

Fig. 17. »Half vålm». Livland. Fig. 18. Sverige. Fig. 19. Småland.

Fig. 20. Plan af Jig. 19. Fig. 21. Jemtland. Fig. 22. rian a f fig. 21.



För litt undvika missförstånd framhöll talaren, att de nu om
nämnda formerna ej äro hopletade, den ena från ett håll och den 
andra från ett annat. Riktigheten af den här lemnade skildringen 
af utvecklingens gång bevisas deremot just deraf, att, alla de nu 
omtalade hufvudformerna återfinnas inom ett och samma område, 
nämligen norra Europa, hvarifrån alla de här afbildade byggnads
formerna förskrifva sig. Såväl typologiska som kronologiska skäl 
ådagalägga också, att dessa förmer verkligen uppträdt efter hvar
andra i nu antydda ordning. Riktigheten af denna skildring be
styrkes också deraf, att samma hufvudformer, i samma följd efter 
hvarandra, återfinnas inom de andra områden, der utvecklingen
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Fig. 23. Småland.

m
'TE-------;“----- iSf-' F1SIF

Fig. 24. Sverige.

hunnit så långt, under det att hos lägre stående folk de äldre 
formerna äro allmänna i samma mån, som dessa folk stå lågt i 
civilisation.

Vända vi oss nu från denna allmänna öfversigt öfver utveck
lingens gång till Sverige, så finna vi, att här liksom i andra län
der runda byggnader förekommit och ännu förekomma. Lapparna 
bo i runda tält (»kåtor»), och runda stugor begagnas, eller hafva 
intill senaste tid begagnats, af vårt eget folk så väl i Norrland som 
i andra trakter.1

1 Den fig. 2 afbildade runda byggnaden är från Jemtland (en sådan 
nu på Skansen); den användes numera ej till bostad utan som kök. 
— Andra runda stugor i Sverige, se Mandelgren, Atlas till Sveriges
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Lemuingar af afl äng t fyrsidig^ hus med nior eller mindre starkt 
alrundade hörn, hvarigenom formen stundom närmar sig den ovala, 
hafva upptäckts så väl på Öland1 som på Gotland. Flera sådana 
på den sistnämnda ön belägna byggnadslemningar — af ortens be
folkning orätt kallade »kämpagrafvar» (tig. 8) — hafva nyligen blif
vit undersökta och dervid visat sig tillhöra århundradena närmast 
efter Kristi födelse.2 Många af dessa hus hafva varit ganska länga. 
Väggarna äro af sten och jord (förmodligen multnad grästorf), låga, 
men mycket tjocka. I de flesta fall hafva dc ej varit nämnvärdt 
högre än nu, utan taket har hvilat omedelbart på dem, på samma

Fig. 27. Småland.

Fig. 28. Småland.

sätt som i de s. k. »Black houses» på Hebriderna (fig. 10).3 I’å 
Island och i Grönland har man funnit liknande byggnadslemningar,

odlingshistoria, Bostäder och husgeråd, pl. I; —- Hyltén-Cavallius, 
Värmd och Virdarne, 1 sid. 27, 2 sid. 163 fåtergifven här fig. 3).

1 W—n (J. fl. Wallman), Lemningar efter gamla boningar från hedna
tiden på Uland i Iduna, 10 sid. 293.

2 Nordin, Gotlands s. k. kämpagrafvar i Månadsbladet 1886 och 1888. 
— De flesta böra ej betraktas som »grundvalar till hus», utan som 
sjelfva väggarna; endast i några fall har man funnit kol och andra 
lemningar af timrade väggar, som kunna hafva ökat den nu synliga 
väggens höjd.

3 Mitchell, 7'he Past in ilie Present (Edinburgh 1880), sid. 50.



hvilka förskrifva sig från nordborna under vikingatiden och närmast 
följande århundraden.1

Af de här omtalade byggnaderna på Oland, Gotland och Island 
samt i Grönland återstå nu naturligtvis endast väggarna. Af taket 
finnes ingenting qvar, på sin höjd några förkolade, nedfallna rester. 
Men att det varit valmtak är otvifvelaktigt, dels på grund deraf 
att gafvelväggarna äro lika låga som långväggarna, dels emedan 
dessa gafvelväggar vanligen äro afrundade, i hvilket fall intet an
nat tak än ett valmtak gerna kan tänkas.

Att man i Sverige före hednatidens slut hunnit så långt i ut
vecklingen som till det rätvinkligt fyrsidiga huset, visas så väl af 
andra byggnadslemningar än de nyss omtalade, som ock deraf att 
man åtminstone i många trakter af landet hade timrade hus, och 
för sådana är den rent fyrsidiga grundplanen naturlig. Märkliga 
qvarlefvor efter sådana timrade hus, förskrifvande sig från vikinga
tiden, hafva anträffats på Björkön i Mälaren, således den plats der det 
af Ansgarius besökta, troligen kort efter år 1000 förstörda Birka legat.2

Huruvida man deremot redan före kristendomens stadfästande 
i vårt land här kommit så långt som till hus med spetsiga gaflar, 
är ovisst. Säkert är, att valmtaket har vid sidan af gafveltaket 
fortlefvat långt efter nämnda tid, ända till våra dagar.

I afseende på eldstadens plats och beskaffenhet vet man, att 
först efter den egentliga hednatidens slut de midt på golfvet lagda 
öppna härdarna började utbytas mot ugnar. Snorre Sturleson be
rättar nämligen, att den i senare hälften af det lide århundradet 
lefvande norske konungen Olof Kyrre »var den förste att göra ugn
stugor». 3 Men dessa ugnar saknade ännu rökgång och voro således 
s. k. rökugnar, från hvilka röken först bolmade ut i stugan för att 
sedan, genom rökhålet i taket eller på annat sätt, söka sig väg ut 
i fria luften.

Spisar med rökgång och skorsten och än mera kakelugnar till
höra mycket senare århundraden än hednatiden, under det att rök
ugnen lika väl som den öppna härden fortlefvat intill senaste tider.

1 Valtar Gudmunsson, Privatboliqen vå Island i saqatiden (Köbenhavn
1889), sid. 75, 102.

2 Montelius, Sveriqes historia från äldsta tid till våra daqar, 1 sid.
317 (och 307).

3 Snorre Sturleson, Konung a-boken, öfversatt af H. Hildebrand, 3 (Ore
bro 1871), sid. 84. — Olof Kyrre regerade åren 1068 —1093.
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Då således våra förfäder ännu vid hednatidens slut bodde i hus 
nied öppna härdar, följer deraf, såväl att intet annat golf än den 
naturliga marken i allmänhet fanns i deras hus, som ock att dessa 
saknade innantak, på sin höjd med undantag af ett loft öfver för
stugan eller en del af stugan. De svenska husen ännu under 
vikingatiden voro följaktligen »ryggåsstugor».

Ehuru under medeltiden andra slags hus, med flera våningar 
öfver hvarandra, icke voro okända här i landet, fortlefde dock 
ryggåsstugorna. Annu vid medeltidens slut och längre fram på 
1500-talet bodde många — kanske de flesta — så väl prester som 
adelsmän i dylika hus,1 och ej få sådana byggnader hafva stått 
qvar ända till vår tid.

Det byggnadsmaterial, som under hednatiden användes här i 
Sverige var dels ohuggen sten och grästorf, dels trä, hvarjemte 
obränd lera begagnades.

Fynden pä Björkö hafva nämligen ådagalagt, att i staden 
Birka funnits utom de redan omtalade timrade trähusen äfven ett 
annat slags byggnader. Lemningarna af de sistnämnda utgöras, 
säger doktor Stolpe i berättelsen örn sina undersökningar på Björkö,2 
»af lerstycken af oregelbunden form, som på en sida vanligen äro 
släta, men på den andra, den inåt vända, visa intryck af vanligen 
något mer än halftumstjocka qvistar. Till och med rynkorna i den 
skrumpnade barken äro tydligt aftryckta, och att döma af dessas 
utseende torde med säkerhet kunna sägas, att det använda träd
slaget varit en pilart. Dessa brända lerstycken äro således påtag-

1 I Diarium Wazstenense (Scriptores remm suecicarum medii cevi, I: i 
sid. 201) omtalas, huru år 1493, en dag i veckan före jul, riddaren 
Hans Akeson satt i sitt hem och åt med sin broder herr Benkt, då 
en bonde, som var stämd till tinget och skulle dömas af herr Hans, 
»steg upp på stugans tak och med sin knif skar ett litet hål i fenstret 
samt genom detta hål sköt herr Hans med en pil», så att han dog 
inom en timma. Fenstret, som således satt i yttertaket till den innan
tak saknande stugan, var väl, såsom vid den tiden vanligt, af någon 
hinna, emedan det kunde skäras med knif. — Bresten i Bollebygds 
socken bodde på 1500-talet i en ryggåsstuga, som stod qvar ännu i 
detta århundrade, ehuru på senare tid använd till bagarestuga. Djur
klou, Ett besök i Bollebygd, i Förr och Nu, Serien II, Sverige, Foster
ländska bilder, 1876, sid. 62.

2 Stolpe, Naturhistoriska och archceologiska undersökningar på Björkö i 
Mälaren, 2 (Stockholm 1873), sid. 16. — Jfr Carl Linnsei Skånska 
resa (Stockholm 1751), sid. 301 och pl. V.
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ligell lemningar af byggnader, hvilkas väggar haft till stomme ett 
slags flätverk af qvista!-, som på båda sidor beklädts med fast
slagen lera, såsom fallet än i dag är med de skånska s. k. klcn- 
linsen.»

Tegel och murbruk voro, så vidt man vet, fullkomligt okända 
här under hela hednatiden. Först efter kristendomens införande 
började de användas. Eli af Skånes och hela Sveriges äldsta tegel- 
stensbyggnader, hvilkens ålder är bekant, är den år 1191 invigda 
Gumlösa kyrka i Vestra Göinge härad.1

Oaktadt således de bästa boningshus, som våra förfäder ännu 
vid slutet af hednatiden hade, voro af trä och af en primitiv form, 
kunde dock många af dem vara, tor den tidens förhållanden, stora 
och ståtliga. Sagorna hafva också åtskilligt att förtälja om stora 
»hallar» och »salar» både på konungarnas gårdar och annorstädes.

Docenten Söderberg biträdde i fråga om de gotländska »käinpa- 
grafvarna» professor Montelius’ åsigt. Han hade vid betraktande 
af dem fått det intrycket, att de qvarvarande, vall-liknande lem- 
ningarna af husen utgjort dessas väggar, och han ville stödja denna 
mening genom att hänvisa till de lemningar af byggnader från 
hednatiden, som finnas i ^månstorps borg på Oland. Dessa lem
ningar utgöras af ännu i allmänhet väl bevarade murar, som uppen
barligen varit husens väggar; äfven dessa murar äro mycket låga,

Intendenten Karlin framstälde den frågan, huruvida man ej 
kan tänka sig, att den qvadratiska byggnadsformen är lika ur
sprunglig som den cirkelrunda, samt påpekade möjligheten af en 
parallelism mellan dessa båda former. Ansåg dessutom, att den 
vertikala gafveln icke torde hafva utvecklats ur valmtaket; röken 
hade sökt sig ut genom den öfre tresidiga delen af den vertikala 
risflätade gafveln.

Mötets deltagare gjorde nu, kl. 1 — 2, ett besök i Universitetets 
Historiska Museum, hvarefter de kl. 2 begåfvo sig till Domkyrkan. 
Sedan de besett den öfre kyrkan, der t. f. domkyrkokantor^ doktor 
J. Lind spelade på orgeln, samlade de sig i kryptan. Här talade 
professor Weibull om de tider, då Lund var medelpunkten först

1 Kornerup, Gumlöse kirke i Skåne i Arböger for nordisk oldkyndighed, 
18G6, sid. 175.
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för en hednisk, sedan för en kring hela Norden sig utbredande 
kristen kultur.

Gemensam middag intogs kl. 3 å Stadshuset.

Kl. 5 samlades nian åter i mötessalen.

Intendenten Upmark laili der ett föredrag om

Skånes herregårdar från renässanstiden, 

som återfinnes här nedan.

Härefter talade intendenten Karlin om

Keramiken i Norden under medeltiden oell renässanstiden.

Efter att hafva lemnat en öfverblick öfver keramikens allmänna 
utveckling och historia, i hvilken framhölls dess höga med en bör
jande kulturutveckling sammanfallande ålder, det soltorkade ler
kärlets ersättande af det brända och dettas fullkomnande genom 
glasyr, öfvergick talaren till en framställning af vår egen förhisto
riska keramik, som, så långt vi känna densamma, står på terra- 
kottans, den brända men oglaserade lerans ståndpunkt. Därefter 
framhölls, att det länge gällt och väl ännu gälde tämligen allmänt 
som ett obestridligt faktum, att medeltiden i Norden saknat en kera- 
misk industri, åtminstone för så vida denna afsåg något annat än 
framställandet af de torftigaste husgeråd och att denna uppfattning 
äfven varit gällande örn vår nyare tid, ända fram tills fajanstill- 
verkningen i början af 1700-talet äfven hos oss upptogs som en 
nationell hederssak. De undersökningar talaren, särskildt på grund 
af de af honom ledda gräfningarna i Skanör och Falsterbo samt 
kloak- och grundgräfningarna i Lund, kunnat göra hade emellertid 
fört honom till andra resultat. Redan den nordiska medeltiden 
visade från sin äldre tid konstmässigt arbetade och glaserade golf
flisor, hvilka svårligen lika litet som de glaserade, rikt ornerade 
kolonnkapitäl och andra byggnadsdelar, som särskildt i Danmark 
oell södra Sverige tillvaratagits, kunde antagas i de flesta fall åtmin
stone vara af utländsk, särskildt tysk härkomst. Vid rensningen



af en källa i Roeskilde hade man funnit tvänne saltglaserade — 
praktkannor, skulle man kunna säga, om man icke ställde ansprå
ken allt för högt, visande samma karaktär, tillverkningssätt och 
material som kärlfragment, hvilka uppsamlats i Lund och Falsterbo 
samt vid Bergs gräfningar på Ragnhildsholmen och vid det gamla 
Kungahälla. Att dessa kärl åtminstone kunde vara af inhemsk till
verkning framgick bland annat deraf, att desamma med undantag 
af den reliefartade orneringen så till form som materiel öfverens- 
stämde med andra fragment af enklare kärl, hvilka tillvaratagits i 
så stora massor äfven på andra platser, att deras inhemska till
verkning icke gerna kunde betviflas. Först med början af 1500- 
talet egde vi emellertid alldeles ojäfviga bevis för en keramisk 
konstslöjd i Norden. Den kakelugnsverkstad, som för tvänne år 
sedan påträffades vid kloakgräfningen genom Kiliansgatan i Lund, 
hvars tillverkningar — hufvudsakligen i bränningen mer eller 
mindre skadade saker — företeddes, satte frågan utom allt tvifvel. 
Hvad mera var, alsterna visade en konstnärlighet såväl i den deko
rativa som tekniska behandlingen, hvilken ställer dem i jemn
bredd med samtida tyska arbeten. Från början af följande århun
drade daterade sig en annan grupp af fynd från Lund, som icke 
blott inneslöt intressanta alster af en högt uppdrifven tillverkning 
utan äfven de formar i hvilka dessa stampats, och af hvilka flera 
prof företeddes, bland andra en med M. W. och 1619 märkt form 
framställande Motzfeldska vapnet. Af ett visst intresse var också, 
att man i Kjöbenhavn anträlfat kakel, som fullkomligt passade in 
i de Lundensiska formarna. Örn man också ännu icke på någon 
annan plats i Skandinavien funnit så otvetydiga bevis, vore talaren 
dock viss på, att ett noggrannt iakttagande af fynd från grund- 
gräfningar i andra städer äfven skulle komma att leda till lik
nande resultat.

Intendenten Upmark instämde med den föregående talaren deri, 
att den keramiska konsten har varit mera utvecklad i Sverige under 
nu ifrågavarande tider än man vanligen tror. Flera fynd, som man 
i senare tid på olika ställen gjort, hade otvetydigt visat detta.

Då tiden nu var långt framskriden, medhanns ej någon diskus
sion örn den på programmet stående frågan: I hvilken grad är 
en kronologi för den förhistoriska tiden möjlig?

16 SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGENS NIONDE ALLMÄNNA MÖTE,



Denna fråga hade framställa af professor Montelius, hvilken 
redan vid mötet i Linköping yttrat sig om samma ämne, utan att 
dock något meningsutbyte derom då egt runi.1 Han hade önskat 
bereda tillfälle till en diskussion örn denna vigtiga fråga nu, tor 
att bemöta de invändningar, som kunnat framställas mot de åsigter 
lian uttalat2 örn en kronologi under den förhistoriska tiden.
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På aftonen hade medlemmar af Lunds samhälle inbjudit de 
främmande mötesdeltagarne till ett samqväm i Park bolagets festligt 
smyckade trädgård.

Efter supén helsade borgmästaren Möller de främmande väl
komna och utbragtc en skål tor II. M:t Konungen, den varme nit
älskaren för allt, som afser att främja den fosterländska odlingen.

Professor Weibull talade för Svenska Fornminnesföreningen;
Intendenten Upmark för de Skånska landskapens historiska 

och arkeologiska förening;
samt professor Montelius för minnet af den frejdade fornforska

re^ professor Sven Nilsson.

Fredagen den 1 september företogs en utfärd till Malmö, Skanör 
och Falsterbo.

Deltagarna samlades några minuter efter kl. 7 på morgonen 
vid jernvägsstationen i Lund och föro med det ordinarie tåget till 
Malmö, der S:t Petri kyrka, Rådhuset och Malmö Museum besågos, 
kyrkan under ledning af prosten Olin och museet under ledning 
af dess skapare, lektor Eurenius. I landstingssalen på rådhuset 
hade man tillfälle att utom fällorna beundra de präktiga silfver- 
kärl och andra dyrbarheter, som Knutsgillet eger.

Med extratåg fortsattes färden till Hvellinge, i hvars präktiga, 
med flaggor rikt prydda gästgifvaregård frukost intogs, hvarefter

1 Svenska Fornminnesföreningens tidskrift, 7:de Landet, sid. 17.
2 Senast i en Öfversigt öfver (leii nordiska forntidens perioder, intill 

kristendomens införande, i samma tidskrift, 8:de Ilandet, sid. 127.
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ett långt tåg af vagnar förde deltagarna först till Skanör och der
efter till Falsterbo. Sedan nian under borgmästaren von Muhlen- 
fels’ ledning besett båda städerna och deras kyrkor, styrdes stegen 
till de på bekostnad af Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets- 
Akademien utgräfda ruinerna af Falsterbohus. Intendenten Karlin, 
som ledt detta arbete, äfvensom de likaledes på Akademiens bekost
nad företagna gräfningarna på »Atén», förevisada hvad som bragts i 
dagen och höll i borgruinen ett föredrag örn

Skanörs och Falsterbos historia under medeltiden.

Återfärden anträddes kl. 3, först till Hvellinge, der middag 
intogs, och derefter till Malmö.

Vid 8-tiden samlades man i Kungsparkens festvåning, dit med
lemmar af Malmö samhälle inbjudit de resande.

Sedan landshöfding Dickson välkomnat gästerna, talade inten
denten Upmark, friherre Djurklou, kandidat H. E. Larsson, prosten 
Wahlfisk m. fl. Professor Montelius föreslog en skål tor Malmö 
museum och dess högt förtjente grundläggare, lektor Eurenius.

Deltagarna i den särdeles angenäma färden återkommo med 
nattsnälltåget, vid l/, 12-tiden, till Lund.

Lördagen den 2 september kl. 10 f. m. fortsattes mötets för
handlingar.

Friherre Djurklou höll först ett föredrag till besvarande af 
frågan:

Huru hör man förfara vid insamlandet af folkets minnen 
i sång och saga?

I den diskussion, som härom uppstod, deltogo utom föredra
ganden intendenten Upmark, kontraktsprosten Wahlfisk, kansli- 
sekreteraren Nordström och professor Montelius. Den sistnämnde 
uttalade en förhoppning örn möjligheten af att, liksom fotografien 
blifvit en utmärkt hjelp för fornforskare!!, fonografen skulle komma 
till användning vid upptecknandet af folkets språkliga minnen.
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Intendenten Karlin höll derefter ett, af mycket primitiva, från 
Kulturhistoriska Museet lånade åkerbruksredskap belyst föredrag örn

Hvad känna vi om det äldsta jordbruket i Sverige?

På en fråga uppstäld i denna absoluta form kail svaret endast 
blifva det, att vi ej med full visshet känna något vare sig örn tiden, 
sättet eller föremålet för det äldsta jordbruket i vårt land. kem
nade icke den komparativa arkeologien och etnografien oss möjlig
heter i händerna att genom analogier delvis fylla den stora tids
rymd, som ligger före en tid, då säkra fynd och minnesmärken eller 
historiska uppgifter göra det möjligt att röra sig med större trygg
het, skulle vi i närvarande stund vara inskränkta till att angående 
tiden veta, att jordbruket under bronsåldern, åtminstone dess senare 
del, florerade, angående sättet, att årder!, skäran och qvarnen då 
redan voro i bruk, under det att vi för kännedomen om de sädes
slag, som odlades vore hänvisade till de få och osäkra fynden från 
jernälderns slut.

De rika pålbyggnadsfynden från det kontinentala Europa, sär
skildt Schweitz, hafva emellertid visat att jorden odlats redan före 
bronsålderns inträdande under en tid, som, att döma efter fynd
lagrens mäktighet och det upprepade byggandet på samma plats, 
torde kunna mätas i årtusenden. Den örn en ganska utvecklad 
kultur talande fina formgifning och utarbetning, redskapen från vår 
yngre stenålder visa, och den antydan om fäst bosättning de bygg- 
nadsliknande gånggrifterna lemna, gör det, om också ännu icke 
något säkert fynd deråt gifver stöd, antagligt, att äfven i vårt land 
ett med fäst bosättning nödvändigt förenadt jordbruk räknar mer 
än 4,000-åriga anor. Det mest talande skälet för detta antagande 
synes mig emellertid ligga i den form, under hvilken jordbruket 
manifesterar sig i våra hällristningar, en form som måste förutsätta 
en lång föregående utveckling, såvida vi icke skola återgå till den 
gamla uppfattningen, att bronsålderskulturen bars af en ny plötsligt 
inbrytande våg af en rent förhistorisk folkströmning, örn vi när
mare granska hällristningarnas afbildning^ af jordbruksredskap, 
skola vi finna en utveckling, som öfverträffar den äldre egyptiska 
och står på samma punkt som den samtida i Grekland. Icke blott 
torfknifven utan äfven kärran synes af dem, som gjort de bekanta 
ristningarna i Tanum, varit kända såsom tillbehör till årdret. Mel-
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Fig. 10.



Ian denna fullkomning och det första primitiva arbete, som till jor
dens beredande endast egde handen som redskap och efter denna 
som förebild fällekrattan, måste ligga en lång tidrymd, en tidrymd, 
som i sig innesluter såväl en stor del af den äldre stenålderns 
nomadlif som hela den yngres öfvergång till fast bosättning. Att 
ett jordbruk under primitiva former i de tider lika väl som hos de 
vilda och halfciviliserade folken i vår tid mycket väl lät förena 
sig nied vandringslifvet, torde knappast behöfva påvisas.

Hur få vi då tänka oss detta enkla, nomadiserande jordbruk, 
i motsats till bronsålderns utvecklade årderbruk? I allmänhet har 
hackan under sjelfvuxen form (fig. 4) fått gälla som det första 
redskapet för jordens beredande. Redan Hyltén-Cavallius har 
emellertid för snart trettio år sedan i sin »Värend och Virdarne» 
framställt en annan på skarpsinniga iakttagelser grundad åsigt. 
Det är »fällekrattan» (fig. 2), granspiran med de i ena ändan qvar- 
sittande afskurna qvistarne, sådan hon ännu för en mansålder sedan 
brukades i Småland och jag vill tillägga, på sina håll, örn också i 
en moderniserad form med insatta pinnar af trä (fig. 3 b) eller jern, 
ännu brukas vid beredandet af svedjorna, som först torde ersatt 
det naturliga redskap vi ega i vår hand (fig. 1), ett redskap 
som för nedmyllandet af några frökorn till rotfrukter varit till
räckligt, men vid den af stråsädens började odling betingade ut
sträckningen af odlingsmarken måste ersättas af ett kraftigare och 
mindre ömtåligt redskap. Örn vi jemföra vår arm och hand med 
denna primitiva sjelfvuxna kratta, måste den tekniska likheten så
väl i formen som sättet att verka synas slående. Krättan förut
sätter icke hvad hackan gör ett gående på djupet, ett bearbetande 
af jorden i egentlig mening. Sedan man med eldens hjelp röjt en 
skogsbacke eller en ängsbit, hade man endast att med krättan på 
samma primitiva sätt som i flera af vårt lands obygder ännu till
går, nedmylla frön af de växter, hvilkas näringsvärde nian redan 
lärt känna och värdera hos den vildt växande plantan. När man 
under detta arbete stötte på en ofullständig förbränning, som kräfdc 
ett kraftigare verktyg än den enkla krättan, hade man att till
gripa den bakåtgående, sjelfvuxna (fig. 3 a) eller inborrade (fig. 3 b) 
gröfre piken, ur hvilken jag närmast skulle vilja härleda hackan 
(fig. 4), medan krättan direkt gifvit uppslag till harfven under dess 
äldsta förm af qvistharf. Hackan, hon må för öfrigt vara helvuxen 
(fig. 4) eller bestå af tvenne vinkelställda stycken (fig. 5 och 6),
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möjliggör redan en djupare beredning af jorden samtidigt nied att 
hon erbjuder medel att äfven utan föregående bränning kunna öfver
vinna de svårigheter »torfsvären» ställer för jordens brukande. Ett 
ytterligare framsteg var, att man, jemte hennes användande att 
genom hugg öppna jorden, började begagna hackan till att med 
utgångspunkt från det gjorda inhugget draga fåror på sätt ännu 
tillgår vid bildandet af vattenfåror i svedjeland. På denna punkt 
har säkerligen jordbruket länge stått qvar äfven hos oss, liksom 
vi hos många naturfolk finna ännu i dag detta brukningssätt vara 
det enda kända, t. ex. i liela sydöstra Afrika. Hteget härifrån till 
konstruerandet af plogen eller dess enklare form årdret är stort 
och måste förutsätta en ganska utvecklad kultur för att kunna 
tagas. Den gamla gaeliska plogen (fig. 8) och den för ett par mans
åldrar sedan här och där i vårt land ännu brukade torfristen (fig. 7), 
hvilka båda skötos framåt, visa mellanformer, ur hvilkas kombina
tion med den dragna hackan det enkla årdret, »arjekroken» (fig. 9), 
måste hafva framgått. Redan hackan förutsätter en fastare bosättning, 
ett besående af samma jordbit flera gånger, och med årdrets (fig. 10) 
eller plogens börjande användning, äfven innan desamma nått den 
utveckling våra hällristningar visa och innan bruket af dragdjur 
vann insteg, är nomadiserandet icke längre tänkbart.

Det återstår att söka gifva ett svar på frågan, hvilka sädesslag 
under den äldsta tiden voro föremål för odling. Med den uppfattning 
jag sökt göra gällande, att vårt jordbruk skådat sin hufvudsakliga 
utvecklingshistoria på egen grund, sammanfaller den ofvan angifna 
åsigten, att växtkulturen haft till förutsättning en hemma förvärfvad 
kännedom örn de cerealier, hvilka redan vildmarken lemnar, och 
deras näringsvärde. Jag vill dock härmed icke hafva sagt, att 
icke senare andra näringsväxter invandrat, hvilka efter hand allt 
mera utträngt de inhemska. Att vi emellertid obetingadt åt rot
frukterna, hvilka redan i sin naturliga form och utan någon ytter
ligare behandling lemna ett näringsämne af största värde, böra 
tillskrifva prioritet, synes mig obestridligt; de förekomma också 
redan i vildt tillstånd hos oss så pass rikligt, att kännedomen örn 
desamma och försöken att mångfaldiga dem tidigt nog kunna hafva 
framträda Af rotfrukter torde det särskildt varit den af ålder in
hemska kålroten, som varit föremål för odling. Jag skulle vilja 
uttrycka den förmodan, att äfven de i vildt tillstånd talrikt före
kommande ärtväxterna tidigt nog och före Gramineerna, af hvilka



hallen såsom inhemsk — knyllinge — torde föregått det utifrån 
invandrade kornet, kommit under kultur. Till annat än af sanno
likhet stödda förmodanden kan man för närvarande tor öfrigt 
svårligen komma i denna sak, då vi här röra oss med en tidrymd, 
som säkerligen ligger mycket mer än 5,000 år tillbaka, utan att ega 
några fynd, endast analogier som stödjepunkter. Som betecknande 
för folkuppfattningen, under hvilken en gammal tradition möjligen 
kan ligga till grund, vill jag till slut anföra den gamla sagan om 
Sanete Per och Pocker, som hälftenbrukare. Först öfverenskom 
man, att Pocker skulle hafva hvad som biet' ofvan och Sife Per 
hvad som hiet' under jorden, hvarpå man till föga hugnad för 
Pocker sådde rofvor; nästa gång valde Pocker det som biet' under 
jorden, hvilket, då man nu sådde hafre, — enligt andra varianter 
korn, — båtade honom lika litet.

Under den diskussion, som utspann sig örn denna fråga, yttrade 
sig docenten Söderrerg, professor Montelius, intendenten Karlin och 
kammarjunkaren Lagerberg.

Docenten Söderberg uttalade sig i sammanhang härmed för 
den af såväl nordiska som främmande forskare uttalade åsigten, 
att den indo-europeiska (ariska) folkstammens urhem vore att söka 
icke i Asien, utan i Europa, troligen i trakterna kring södra Öster
sjön. Hail anförde till stöd härför några språkliga förhållanden.

Professor Montelius förklarade sig icke kunna dela denna 
åsigt och hade redan för flera år sedan uppträdt mot densamma,1 
huru ärofullt det än kunde vara för vårt land att jemte den öfriga 
Norden och norra Tyskland hafva varit urhemmet för den i mensk- 
lighetens utveckling så djupt ingripande ariska rasen. Mot denna 
lära kunde nian nu uppträda med mindre fara att beskyllas för 
landsförräderi, än hvad tället skulle hafva varit på Olof Rudbecks 
tid. Talaren stödde sin uppfattning på de arkeologiska företeelser
nas samstämmande vitnesbörd. Då dessa äro samtida med de hän
delser, som äro i fråga, men alla språkliga fäkta äro mycket yngre 
än de ariska folkens vandringar åt olika håll, måste större bevis- 
ningskraft i den nu föreliggande frågan tillmätas de arkeologiska 
än de språkliga skälen.

1 I Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, vid dess samman
träde den 17 december 1886. Se Ymer, 6:te årgången 1886, Säll
skapets förhandlingar, sid. XXXIV.
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Emedan mötets hedersordförande friherre Djurklou måste af
resa redan töre sammanträdets sint, uttalade professor Ljunggren 
nu till honom mötets afskedshelsning.

Professor Montelius höll derefter ett föredrag örn

Solgudens dyrkan.

(Då detta föredrag icke kan i sin helhet här meddelas, är i 
stället här nedan införd en uppsats örn Midvinterns solfest, hvil
ken uppsats behandlar en del af det, som i föredraget berördes).

Professor Weibull höll slutligen ett föredrag

Om upprättandet af ett landsarkiv för de skånska 
landskapen.

I diskussionen örn denna fråga deltogo kandidat T. Andersson, 
intendenten Upmark, kammarjuukaren Lagerberg och professor 
Weibull.

På förslag af den sistnämnde uttalade sig mötet för, att en 
betryggande omvårdnad af de i de särskilda landskapen spridda 
äldre handlingarna sä snart ske kan mätte komma till stånd, samt 
att i valet af plats för landsarkiven den ledande grundsatsen måtte 
blifva vinnande af största möjliga tillgänglighet såväl för admini
strativa som vetenskapliga syften. Såsom i dessa afseenden sär
skildt lämpliga platser fäste mötet uppmärksamheten på universi
tetsstäderna Upsala och Lund samt Göteborg.

Då den för sammanträdet afsedda tiden, kl. 10—1, redan var 
öfverskriden, — klockan var nu 2, — medhanns icke behandlingen 
af de två på mötets program ytterligare uppstälda diskussions
ämnena:

Örn dc vetenskapliga namnen på bronsåldersredskapen,
och

Muni skola de antropologiska forskningarna i vårt land 
kunna liefordras?
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Diskussionen om den förra frågan skulle hafva inledts af 
docenten Söderberg och den senare var uppstäld af professor 
Furst.

Mötets ordförande, professor Ljunggren, tackade derefter deni 
som hållit föredrag och deni som deltagit i diskussionerna, samt 
förklarade Svenska Fornminnesföreningens nionde allmänna möte 
afslutadt.

Å mötesdeltagarnes vägnar framförde f. d. utrikesministern 
grefve Ehrensvärd dessas tack till ordföranden.

På aftonen samlades mötesdeltagarna för sista gången. Nu 
var det Kulturhistoriska Föreningen, som för dem gästfritt upplät 
sin rikt upplysta trädgård, sedan den under liela mötet hade låtit 
det Kulturhistoriska Museets storartade samlingar afgiftsfritt stå 
öppna för deltagarna.

Under ett angenämt samqväm, nied musik, sång och tal, till- 
bragtes den sista mötesdagens sista timmar.


