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Svenska Fornminnesföreningens sjette .allmänna 
möte, i Kalmar den 23—25 augusti 1880.

Mötets förhandlingar höllos uti den ”Gyllene salen” på Kal
mar slott, hvilken i sitt präktiga tak bevarat ett dyrbart minne 
frän konung Johan Hirs dagar. Den på andra sidan förstugan 
liggande ”Unionssalen” inrymmer Kalmar läns Fornminnesför
enings värderika samlingar *), för hvilka raan i främsta rummet 
har att tacka landskamreraren J. A. SÖDERMARKS outtröttliga 
nit. I den intill Gyllene salen stötande ”Grå salen” var under 
mötesdagarna en rikhaltig utställning af färnsåker, hufvudsak
ligen från länet, anordnad, hvilka tillhörde följande samlare: 
hofstallmästare!! J. W. Beijer, häradshöfdingen G. Berg, gods
egaren J. A. Blomberg, godsegaren C. J. Ekerot, godsegaren 
C. A. Falk, kandidat C. Furst, ingeniör H. Magnét, kapten C. 
A. Mannerskantz, friherre G. Raab och landtbrukaren J. G. 
Segrell.

Deltagarne i mötet samlades måndagen den 23 augusti kl. 
10 f. m. I Kalmar läns Fornminnesförenings namn helsade 
kongl, sekreteraren C. Gethe främlingarne välkomna. Emedan 
Svenska Fornminnesföreningens både ordförande och vice ord
förande blifvit förhindrade att deltaga i mötet, förklarade sty
relsens äldste närvarande ledamot, amanuensen C. Eichhorn 
mötet öppnadt, hvarefter till ordförande för mötet valdes lands
höfdingen i Kalmar län G. J. Edelstam, till vice ordförande 
kongl, sekreteraren C. Gethe, samt till sekreterare kandidaten 
H. Horn och föreningens sekreterare doktor O. Montelius.

') En utförlig förteckning öfver dessa är nyligen utgifven under titel: 
Kalmar läns Fornminnesförenings historiska och etnografiska sam
lingar på Kalmar slott. l:a och 2:a häftena. Kalmar 1879 och 
1880.

13



190 MÖTET I KALMAR, AUGUSTI 1880.

Bland de åtta frågor, som blifvit af föreningens styrelse 
antagna såsom öfverläggningsämnen å mötet, företogs nu den 
första, så lydande:

Finnas grafvar från stenåldern på Kalmar läns fastland?

Doktor Montelius yttrade*):
Kalmar läns fastland är, såsom vi veta, mycket rikt på lösa 

fornminnen från stenåldern, och en blick på den här anordnade 
utställningen visar oss vackra prof derpå. Det har derför väckt 
förvåning, att man ännu icke inom denna trakt lärt känna 
någon graf från nämnda period. För min del är jag öfvertygad 
om, att detta endast berott på vår ännu ofullständiga kännedom 
om länets fasta fornlemningar, i detta fall så mycket mer för
klarlig, som allt antyder, att de grafvar från stenåldern, hvilka 
här torde finnas, böra vara sådana af jord och sten täckta sten
kistor, som icke vid ett ytligt betraktande visa sig såsom sten- 
åldersgrafvar. Vi veta, att det från denna period i andra delar 
af Sverige finnes stora minnesmärken, — stendösar, gånggrifter 
och hällkistor, — som vid första ögonkastet igenkännas vara 
grafvar från stenåldern; att några sådana icke förekomma på 
Kalmar läns fastland, är mer än sannolikt. I alla södra Sve
riges landskap har man emellertid anträffat ett slags grafvar 
från stenålderns slut, hvilka icke utan grundlig undersökning 
kunna skiljas från grafvar tillhörande senare perioder. Detta 
är, såsom nyss nämndes, stenkistor, hvilka äro så täckta af 
jord eller sten, att det hela liknar vanliga grafbögar eller sten- 
rösen, och att man, först sedan denna betäckning blifvit bort
tagen och grafvens inre undersökt, kan säga, från hvilken tid 
grafven är. Att sådana grafvar finnas här på kusten, är an
tagligt, för det första derför, att antalet lösa fornsaker från sten
åldern här är så stort, och för det andra derför, att i Bleking, 
samt inom Vexiö och Jönköpings län flere dylika grafvar blifvit 
anträffade, särdeles under de senare åren genom komminister 
Palmgrens undersökningar.

För en kort stund sedan erhöll jag också en upplysning, 
som gifver anledning antaga, att förevarande fråga, som vi, när

*) Den redogörelse, som här lemnäs för förhandlingarna vid mötet,
grundar sig på stenografisk uppteckning af herr v. häradshöfdin
gen A. Thollander.



aen framstäldes, fruktade skola tills vidare besvaras med nej, 
redan nu torde kunna erhålla ett jakande svar. Då jag förra 
året besökte herr J. A. Blomberg på Skärshult för att studera 
hans vackra fornsakssamling, besåg jag i hans sällskap ett nära 
Långemåla kyrka beläget stenröse, som blifvit till en del ge
nomsökt och befanns vara mycket förstördt. Det inneslöt en 
17 fot lång kista, och man hade deri funnit ett litet spänne af 
brons, som förskrifver sig från midten af jernåldern *). Emeller
tid kunde jag icke närmare undersöka röset, emedan tillräckligt 
arbetsbiträde ej kunde erhållas och jag redan följande dag 
måste fortsätta min resa, hvarför jag anmodade herr Blomberg 
att låta verkställa en sådan undersökning. Dervid har man nu i 
stenkistan funnit tre dolkar och spjutspetsar m. m. af flinta, hvilka 
äro att se i utställningen. Då jag ännu ej haft tillfälle att när
mare granska förhållandena vid detta märkliga fynd, vågar jag 
icke med bestämdhet fälla något omdöme, men det synes mig 
vara antagligt, att denna kista, som till form, storlek och bygg
nadssätt mycket liknar de vanliga stenåldersgrafvarne, verkligen 
är en sådan, och att det bronsspänne, som i fjol der anträffades 
antingen icke hittats i sjelfva kistan, eller ock ursprungligen 
haft sin plats uppe bland stenarne, men vid dessas rubbning 
fallit ned. Spännet har i alla händelser icke samma bevisande 
kraft i afseende på grafvens ålder som flintsakerna.

I Resmo socken på Oland finnas, eller hafva funnits, fyra 
grafvar, hvilka af den beskrifning, Ahlqvist på dem lemnat **), 
visa sig höra till samma grupp som stendösarna, eller snarare 
som de hällkistor, hvilkas öfre del är synlig ofvan den ©ingif
vande högen. Ehuru de blifvit för länge sedan plundrade, så 
att man ej känner något örn deras innehåll, är det dock otvif
velaktig^ att de förskrifva sig från stenåldern.

Då ingen annan önskade yttra sig örn denna fråga, öfver- 
gick man till den andra:
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*) Fyndet af detta spänne är i korthet omtaladt i fjerde bandets 2:a 
häfte af denna tidskrift, sid. 179.

**) I Ölands historia och beskrifning, andra delens senare band, sid. 
194 och 195; en af dessa grafvar är afbildad i samma band å 
pl. 28.



Hvilka minnen från bronsåldern äro för närvarande kända 
inom Kalmar län?

Direktör SÖDLING: Jag vill endast meddela, att i Lofta 
socken finnas många troligen till denna tid hörande fornlemnin- 
gar, hvilka dock till största delen redan äro undersökta och 
aftecknade af godsegaren Hjalmar Kullberg, som till Vitterhets
akademien insändt beskrifning på dem. Många återstå emeller
tid ännu att undersöka.

Kongl, sekreteraren Gethe: En del af denna fråga torde 
vara besvarad genom de enskilda samlingar, som här finnas ut
staka, och som innefatta åtskilliga föremål från bronsåldern med 
uppgift örn fyndorten. Några af dessa samlare äro närvarande, 
och det vore af intresse, örn de hade några närmare upplys
ningar att härom meddela.

Direktör Wullf: Inom Glömminge by af Arby socken finnas 
i en kulle tre stenkistor, deraf endast den ena varit öppnad. 
I denna senare hittades förlidet år två pedor och en spjut
spets af brons. Nära intill dessa stenkistor, hvilka äro lika 
bygdå med dem, som finnas i Bleking, ligger ett så kalladt 
offeraltare med skålformiga fördjupningar. Vid Holmsqvarn ser 
man en mycket vacker skeppssättning, som jag icke tror vara 
undersökt; äfven tinnes der en ring af stenar. Följer man Hag- 
byån, träffar man i dess närhet en stor mängd fornlemningar. 
Ett stenröse har der tagits upp, och man fann deri ett bronsspjut, 
men detta föll sönder under arbetet. På vägen mellan Värnanäs 
och Söderåkra, i Bökö hage, ligger en fornlemning, bestående af 
en större stenhög i midten och deromkring 8 eller 9 mycket 
väl stälda lägre stenringar. Vid Nygrantorp i Ljungby socken 
på en hög kulle ligger ortens största gräffält, i hvars midt en 
stensättning af treuddig stjernform finnes.

Landskamreraren Södermark: Det är med mycken tvekan, 
jag begärt ordet, emedan jag icke är kompetent att besvara den 
framstälda frågan, men då den är af så stort intresse för vår 
ort, har jag likväl önskat lemna de upplysningar jag känner. 
Jag ber då att få hänvisa på den samling bronssaker, som finnes
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bär på slottet och tillhör länets fornminnesförening. Med glädje 
ser jag, att denna samling för tillfället blifvit tillökad genom 
de enskilda samlingar, som här äro utstälda, och som äfven i 
afseende på bronssaker äro ganska rikhaltiga. Nu vill jag dock 
endast hålla mig till hvad som tillhör vår fornminnesförening, 
och i det hänseendet får jag upplysa, att största delen af våra 
bronssaker äro funna inom länet, de flesta på Oland, men en 
stor del på fastlandet, inom Möre samt ända upp till Tjust, 
Tunaläns och Sevede härad. Flertalet af de till vår tid be
varade föremålen från bronsåldern i Kalmar län utgöras, såsom 
på andra orter, af vapen, verktyg och prydnader.

Kongl, sekreteraren Gethe: Jag har begärt ordet endast 
för att å två frånvarande utställares vägnar lemna några upp
lysningar örn de omständigheter, hvarunder de utstälda före
målen anträffats. Det svärd och den spjutspets af brons, som 
tillhöra kapten Mannerskantz, äro funna vid Värnanäs under 
odling af en beteshage i en stenig backe omkring 3,000 fot från 
sjön. En yxa eller s. k. skaftcelt af brons, som äfven är utstäld 
här och tillhör herr C. A. Falk, är funnen i år vid Ekerum på 
Öland under plöjning af en åker. På samma sätt hafva flere 
fornsaker från nämnda tid hittats, och många af dem hafva utan 
tvifvel ursprungligen legat i grafhögar, som blifvit utjemnade 
och förstörda. Det är att beklaga, att de jordfästa minnesmär
kena från sten- och bronsåldern, hvilka säkerligen en gång- 
varit mycket talrika, under tidernas lopp blifvit föremål för en 
så vandalisk behandling, att man i de flesta fall icke ens tagit 
vara på de för vetenskapen dyrbara saker, som i dessa grafvar 
förvarats.

Ingeniör MAGNÉT: Det är oftast svårt att få kännedom örn 
de förhållanden, under hvilka ett fynd anträffats, emedan arbe
tare, hvilka hitta de flesta färnsåker, fasta mera afseende på 
fyndet än fyndorten. I våras hittades i Södra Möre nära ku
sten två stenviggar. Vid besök på platsen fick jag veta, att 
vid dikning påträffats midt i diket ett ungefär två alnar bredt 
hål, fyldt med jord af beskaffenhet, olik den omliggande mar
ken. Jag fann då, att sidorna af diket voro liksom marmo- 
rerade af olika lager af svart jord, möjligen någon bränning.



/

Jag tog en spade och fortsatte att gräfva bort den jord, som 
fanns qvar, samt träffade dervid ytterligare en stenyxa. Men 
under det att de två förut funna viggarna voro slipade, var 
den af mig anträffade oslipad. Det ville synas som om öfver 
dem legat en liten täckhäll af skiffer eller tunn sten. Men nå
got vidare kunde jag ej upptäcka.

Hofstallmästaren Beijer: I min samling förvaras två skaft- 
celter af brons, hvilka äro funna vid Värnanäs, liksom det af 
kongl, sekreteraren Gethe omtalade bronssvärdet. Det sist
nämnda är hittadt i ett stenröse. Dessutom eger jag en spjut
spets af brons med vackra sirater och en skaftcelt af samma 
metall, båda funna på Öland.

Landtbrukaren Lundell: Här i orten träffar man ofta nog 
krukor med brända ben, men det är sällsynt att man träffar 
något annat vid sjelfva grafstället, såsom brons eller stensåker. 
Dessa hittas deremot här och der på åkrar och fält. Inom 
länet finnes äfven en mängd runda stenrösen, af hvilka tro
ligen flere vid undersökning skulle visa sig innehålla grafvar 
från bronsåldern.

Doktor Montelius: Till de många intressanta upplysnin
gar, som under denna diskussion blifvit lemnade örn minnen 
från bronsåldern inom Kalmar län, ber jag att få foga några 
ord. Med bronsåldern betecknas, såsom bekant, den period, 
under hvilken ingen annan metall än brons användes till vapen 
och verktyg. Den enda för öfrigt kända metallen var guldet, 
under det att både jern och silfver voro okända. Vi kunna 
derför vara öfvertygade örn, att alla föremål af de två sist
nämnda metallerna, som hittas här i länet, tillhöra senare tider 
än bronsåldern. Deremot är det icke alltid så lätt att afgöra, 
huruvida ett föremål af brons eller guld tillhör brons- eller 
jernåldern, då såväl den ena som den andra metallen under båda 
perioderna användes till prydnader, kärl och dylikt. När man 
har framför sig ett vapen eller verktyg af brons, kan man 
visserligen i de allra flesta fall vara säker om, att det är ett 
minne från bronsåldern, men icke så i fråga om ett kärl eller 
en prydnad; dertill fordras en närmare kännedom örn de för
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hvardera perioden egendomliga formerna och siraterna. Ej 
heller i afseende på stensåker är frågan så lätt. Under sten
åldern var sten, ben, trä och dylikt de enda material, som an
vändes till vapen och verktyg, men det ligger i sakens natur 
och är af fynden bekräftadt, att dessa ämnen och särskildt 
stenen äfven under en senare tid skulle användas, ty till en 
stridshammare eller spjutspets var sten nästan lika användbar 
som metall, men tillika mycket billigare. Utan tvifvel är det 
också riktigt, hvad några föregående talare antydt, eller att en 
del af de här i länet funna fornsakerna af sten kan hänföras 
till bronsåldern, ehuru man ej i hvarje särskildt fall kan afgöra, 
örn ett i jorden hittadt vapen af sten ditkommit under sten- 
eller bronsåldern.

Då sistnämnda period kan anses motsvara ungefär hela det 
första årtusendet före Kristi födelse, är det klart att det för 
oss bör vara af intresse att känna, hvilka minnen från denna 
period inom länet kunna uppvisas, på det att vi måtte kunna 
så nära som möjligt följa befolkningens utbredning här under 
denna aflägsna tid. Utom de många här gjorda fynd från brons
åldern, som ses i fornminnesföreningens samling och i utställ
ningen, eger Statens Historiska Museum i Stockholm åtskilliga 
ganska intressanta saker från denna tid, anträffade dels på Oland 
dels på fastlandet *). De flesta äro hittade ensamma i jorden, 
men, såsom redan blifvit anmärkt, är det ganska troligt, att 
många af dessa saker ursprungligen legat i grafvar, hvilka för
störts under odling eller af andra orsaker. Det kan derför 
aldrig nog inskärpas, huru vigtigt det är att noga taga reda 
på de förhållanden, under hvilka ett fornfynd anträffas.

Jag nämnde, att bronsåldern omfattar ungefär tio århun
draden. Det bär också visat sig möjligt att göra skilnad mellan 
de grafvar och fornsaker, som förskrifva sig från den äldre 
och från den yngre delen af denna långa period, och här i 
länet äro fynd gjorda från båda dessa delar.

De fasta fornlemningarna erbjuda ett särskildt intresse, 
emedan de bättre än enstaka föremål gifva upplysning om byg

*) De vigtigaste af dessa fynd äro omtalade i Statens Historiska 
Museum, kort beskrifning till vägledning för de besökande —»— 
af Oscar Montelius (4:de uppl., Stockholm 1880), sid. 19, 24, 
25 och 29.



dens utbredning under den tid, de tillböra. Jag tror, att detta 
län är särdeles rikt på grafvar från bronsåldern, de flesta i form 
af stenrösen, som till betydligt antal träffas utefter kusten, van
ligen vackert belägna på ett högt berg med fri utsigt utåt haf
vet, såsom äfven i andra delar af landet är fallet. Bland dessa 
grafvar ber jag att särskildt få nämna några, som herr gods
egaren Ekerot under sistlidna år undersökt. Han har öppnat 
sex sådana i Mönsterås socken belägna rösen. I fem af dessa 
anträffades väl, såsom ofta händer, icke några anmärknings
värda fornsaker; man hade begraft den döde bränd eller obränd, 
men icke lagt några saker vid hans sida. I det fjerde röset 
fanns deremot ett halssmycke af det.slag som vanligen, ehuru 
oriktigt kallats diadem *), och som tillhör den äldre delen af 
bronsåldern. Sådana rösen torde vara särdeles talrika i länet, 
men tyvärr finnes ingen fullständig förteckning öfver dem. 
Jag hade emellertid under förra året, i trakten af Vestervik, 
tillfälle att på en enda dag uppleta omkring 30 dylika rösen, 
hvilket visar, huru allmänt de förekomma, i synnerhet som de 
icke ligga i större grupper, såsom grafhögarne från jernåldern, 
utan mera enstaka. Möjligt är väl, att en del af dessa rösen 
tillhöra jernåldern, men jag har anledning antaga, att flertalet 
förskrifver sig från bronsåldern. Man hör ej sällan den önskan 
uttalas, att dessa minnesmärken så fort soln möjligt borde un
dersökas, och naturligtvis vore sådant i vissa afseenden önsk
värd^ ehuru det är omöjligt att medhinna en sorgfällig under
sökning af alla dessa fornminnen under det eller de närmaste 
årtiondena. Ä andra sidan är det dock för oss en skyldighet 
att, äfven om det vore möjligt, icke genomforska alla, utan 
lemna några orörda åt kommande forskare, emedan ständigt 
nya frågor uppstå, som för att kunna fullständigt besvaras fordra 
noggrann iakttagelse af omständigheter, på hvilka man kanske 
nu ej tänker.

En särskild fråga, som i sammanhang härmed bör upp
märksammas, är den örn hällristningarna. Vi veta, att dessa 
förskrifva sig från bronsåldern, och det är ganska anmärknings- 
värdt, att ingen sådan ännu är känd inom Kalmar län, då de
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finnas såväl i Östergötland som i Bleking. Men just denna 
omständighet, att hällristningar anträffats både i det södra och 
det norra grannlandskapet, gör det sannolikt, att sådana fin
nas äfven här, ehuru det är svårt att få reda på dem, då de 
vanligen äro täckta af mossa eller jord och således, så länge 
icke denna betäckning af en händelse borttagits, måste för
blifva okända.

För att få denna fråga fullständigt besvarad vore det i 
hög grad önskvärdt, om någon af de inom länet boende for- 
skarne ville utarbeta en fullständig förteckning öfver alla inom 
Kalmar län anträffade fynd från hednatiden, som nu äro kända; 
således ett arbete likt det, som doktor Wittlock gifvit oss för 
Värend. Det är ett arbete, som visserligen är förenadt med 
ganska stor möda, men att det lönar denna möda, visar det 
allmänna erkännande, med hvilket Wittlocks verk mottagits. 
Jag är visserligen sysselsatt med något liknande, ett kort upp
räknande af de fynd från bronsåldern, som blifvit gjorda både 
inom Kalmar län och andra delar af Sverige, men detta kan 
icke ersätta ett utförligt arbete af den art, jag antydt *).

På ordförandens förslag beslöt mötet derefter att öfvergå 
till den sjette frågan:

Huru bör namnet Kalmars härkomst rätteligen förklaras?

Landskamreraren SÖDERMARK: Det förefaller anmärknings
värd!, att i Sverige finnas två orter med namnet Kalmar, näm
ligen staden Kalmar och en socken i Upland. Denna socken 
ligger alldeles vid stranden af Mälaren, hvilket läge i förhål
lande till den stora sjön har något, som ganska mycket på
minner örn Kalmar stads läge vid hafvet. Redan denna om
ständighet tyckes gifva anledning till, örn ock endast, en giss
ning i afseende på namnets uppkomst. Jag har framstält denna 
gissning förut, men icke funnit särdeles gehör, och möjligt är 
väl, att jag tagit miste. Dock ber jag att med några ord få 
utveckla min åsigt. Jag har fordom vistats i Norrbotten i

*) Se den längre fram i detta häfte införda förteckningen öfver nu 
kända fynd från bronsåldern i Kalmar län.



grannskapet af Lappland och har sedan dess ganska mycket 
minne af lapparnes språk, ty de voro rätt talrikt nere vid ku
sten för att skaffa sig en del af sitt lifsuppehälle och för öfriga 
affärer. Detta gjorde, att, när vi här i Kalmar började samla 
historiskt intressanta föremål, föll det mig in att från några 
vänner i Hernösand hitskaffa någon lappsk och finsk litteratur, 
hvilket i viss mån måste intressera oss, eftersom både lappsk 
och finsk talande befolkning finnes inom Sverige. Jag fick då 
bland annat Lindahls & Ohrlings Lexicon lapponicum. Vi veta, 
att i Lappland finnas många ortnamn slutande på jaur, t. ex. 
Arvidsjaur m. fl. Detta ord betyder på svenska sjö, och vi hafva 
ju många svenska ortnamn, som ändas på sjö. Jag har då 
kommit att tänka på, om icke denna stafvelse jaur kunnat 
öfvergå till något liknande findeisen ar i Kalmar. Att jaur 
kunde förändras till ar innebär icke i och för sig någon för 
djerf gissning. Men så komma vi till ordets första del kalm. 
Detta torde vara samma ord som det lappska tjålme, hvilket be
tyder sund. Huru detta tj kunnat öfvergå till k i Kalmar före
faller väl vid första påseendet något besynnerligt, men vi få 
komma i hog, att det lexikon jag begagnat är uppstäldt på fone
tisk grund, och vi hafva i svenskan prof på en mycket nära 
slägtskap mellan de båda i fråga varande konsonantljuden. Så 
t. ex. i ordet köra, som stafvas med k, ehuru detta uttalas på 
samma sätt som tj. Vi hafva då tjålmejaur, d. v. s. sundsjön 
eller den sjö, som består af ett sund. Då vi veta, att ortnamn 
vanligen bildas med hänsyn till de naturföremål, som ut
märka det namngifna stället, är det ju ganska naturligt, att, 
när Kalmar började uppkomma, man helt enkelt kallade det för 
den stora sundsjön, tjålmejaur, hvilket namn, när språket ut
vecklade sig, lemnade oss vårt kära Kalmar. Detta är min 
förklaring af saken, och jag öfverlemnar åt de lärde, om de 
anse det löna mödan,' att egna någon forskning deråt. Jag tror 
också, att det icke är endast ett språkligt intresse, som knyter 
sig vid denna gissning, utan att äfven historien kan draga nå
gon vinst deraf, örn den skulle befinnas sann och riktig, eller 
åtminstone sannolik och antaglig. Våra historieforskare hafva 
länge hyst den åsigten, att lapparne haft en vida större utbred
ning i landet än för närvarande, och vi veta väl, att de utgöra 
en bortdöende folkstam, som smälter tillsammans i samma mån
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som den moderna kulturen rycker den närmare, denna kultur, 
som, på samma gång den främjar vissa folkstammars fortkomst, 
har en förunderlig förmåga att tillintetgöra de lägre stammarne 
och särskildt den, som lapparne tillhöra. Man vill icke gerna 
tro, att den mark, som man nu trampar, fordom haft så simpla 
inbyggare, som de ringaktade lapparne; men historien visar 
ju, huru den ena kulturen går före den andra. För min del 
tycker jag, att det ligger något rörande i tanken på denna 
folkstam, hvilken nu är anvisad en undangömd vrå af verlden, 
ehuru den förr sannolikt haft en stor utbredning och lifaktighet. 
Jag har framstält denna gissning, och jag ber att den bedömes 
endast såsom ett svagt försök att besvara en intressant fråga.

Direktör Södling: Jag vill blott fästa uppmärksamheten 
derpå, att de nordiska namnen på sjö motsvara den lappska än
deisen -jaur och det latinska mare, hvarpå vi hafva många 
exempel. För öfrigt tror jag, att man i frågor som denna ofta 
icke kan komma längre än till det svar, som en skjutsbonde 
gaf baron Djurklou på härledningen af ett ortnamn: ”det skulle 
väl något namn ha”.

Lagman PALME: Jag lemnar derhän, hvilken grad af sanno
likhet den förklaring öfver namnet Kalmars ursprung kan hafva, 
som landskamreraren Södermark framstält. Den är åtminstone 
ganska intressant. Sjelf har jag icke gjort några allvarliga 
forskningar öfver detta namn, men min uppmärksamhet har 
synnerligen nu blifvit väckt derpå, och i afseende på ordets 
sista stafvelse erinrar jag mig, att det finnes ganska många stäl
len, hvilkas namn sluta med -mar; man bär t. ex. Sandemar 
i Södertörn och Tjust, Fogelmar o. s. v., alla utmed kusten, 
hvaremot jag icke kan erinra mig, att vi inne i landet hafva 
något ortnamn med denna ändelse. Således måste man hafva 
skäl att antaga, att detta -mar häntyder på belägenhet vid hafvet. 
Hvad beträffar första stafvelsen i Kalmar finnas många ortnamn, 
som hafva en liknande början. Ofta har väl emellertid slumpen 
föranledt uppkomsten af ett ortnamn, och man bör ej göra allt 
för lärda forskningar i detta afseende.

Konsistorienotarien Matthiesen: Med anledning af påstå
endet, att sista stafvelsen mar i ordet Kalmar tilläfventyrs kunde



hafva sin härledning från det latinska mare, haf, ber jag få 
nämna, att i norra Sverige finnas ortnamn, som ändas på mar 
men äro belägna inuti landet. Derför torde denna förklaring 
alldeles förfalla.

Lagman Palme: I äldre skrifter skrefs icke namnet Kal
mar på samma sätt som nu, utan hade ändeisen -mare, och om 
det måhända äfven inuti landet finnas ställen med dylik än
delse, äro dessa belägna åtminstone vid sjö.

Landskamreraren Södermark: Försöken att tolka ändeisen 
-mare såsom härledande sig från latinet äro efter min öfver
tygelse alldeles oriktiga. Afven har man sökt härleda ordet 
Kalmar från ett på Gotland förekommande ord halm, som be
tyder kummel, men, utom det att ordet icke förekommer här i 
denna bemärkelse, är det svårt att här hitta på sådana höjder, 
som gotlänningen betecknar med kalm. Jag vidhåller derför 
den af mig lemnade förklaringen.

Amanuensen Eichhorn: Hvad först angår ändeisen mar, så 
är det alldeles säkert, att denna stafvelse förekommer i ortnamn 
utefter hela Sveriges kust, antingen i början eller slutet af nam
net och för att beteckna en orts läge vid hafsstranden. Jag 
ber blott att få erinra om t. ex. Marstrand, som är en klippö 
i hafvet, flere andra namn att förtiga. Det gamla ordet mar 
betydde, enligt hvad sålunda synes, lågländ huststrächa eller 
hafstraht och har sedan i landsmålen öfvergått till betydelse 
härr, mosse, myr. Det är i alla händelser ett urgammalt ger- 
maniskt ord. Men vidare kan det väl blifva fråga om, huru
vida slutstafvelsen i ordet Kalmar har att göra med detta 
gamla nordiska ord. Namnet har fordom, jag kan ej säga huru 
länge sedan, men åtminstone på 1200-talet, skrifvits Kalmarne; 
deraf bildades adjektivet calmarnensis, hvilket visar att n hörde 
till ordet, ehuru det sedermera tappats bort, troligen till följd 
af någon falsk analogi med andra namn. Möjligen hafva vi 
att söka ordets upphof i det finska halm, som lär betyda strand 
utmed hafvet, något stenig eller klippig. Det kunde då vara 
en pluralisform af detta ord och således heta kalmarne, d. v. s. 
en stenbunden kuststräcka utmed hafvet. Emellertid är ordets 
härledning ingalunda säker.
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Kongl, sekreteraren Gethe: Jag är visserligen icke rätte 
mannen att taga till ordet i denna fråga, ty dels saknar jag 
de nödiga språkliga insigterna, och dels besitter jag icke till
räckligt historiskt material; men då författaren till ”Kalmar 
slotts och stads historia” af sjukdom är hindrad att här när
vara, anser jag att någon här bör uppträda till försvar för hvad 
han i denna fråga haft att förmäla. Jag tror att, om också åt
skilligt i detta arbete tarfvar betydlig rättelse, och om det 
råkat komma i någon misskredit till följd af de bekanta Birka- 
funderingarna, är det dock icke skäl att alldeles kasta öfver 
bord allt, som der finnes anfördt om våra fornminnen. För
fattaren har egnat ett långt lif åt att studera förhållandena på 
platsen, och han har med mycket nit fullföljt sitt arbete. An
gående härledningen af ordet Kalmar innehåller boken ett helt 
kapitel, och jag lemnar å sido, huruvida hans förklaring är rik
tig eller icke; men det synes som örn den kan vara lika god som 
någon annan, och den har det stora företrädet, att den stöder sig 
på den här i orten vanliga dialekten. Käll, hall och härr anser 
han vara samma ord, och mar, nior och myr äro det likaledes 
enligt hans åsigt. Deraf dragés den slutsats, att Kalmar skulle 
vara nominativus pluralis af ett ord, som betydde kärrsjöarna. 
Detta anser han vinna ytterligare stöd deraf, att ordet under 1200 • 
och 1300-talen skulle hafva skrifvits ”Kaupung Kalmarnir” samt 
”Kalmarna Kaupung”. Förf. vill på grund af jordens skapnad 
häromkring draga den slutsats, att staden bygdes på ett näs, som 
sträckte sig fram mellan vattensamlingar på tre sidor. Yi veta, 
att ändelserna myr och mad ännu i dag förekomma här i trakten, 
och ordet mad för sig begagnas i vissa trakter af Småland för att 
beteckna en trakt, som längre eller kortare tid står under vatten.

Med detta har jag icke velat säga, att jag sjelf är öfver- 
tygad om riktigheten af den framstälda åsigten, men jag har 
dock ansett, att den här borde af någon framställas.

Landskamreraren Södermark: Med afseende på den af 
några omfattade mening, att ordet Kalmar skulle hafva latinskt 
ursprung, ber jag att få göra en erinran, som icke synes mig 
sakna vigt, nämligen att, såvidt jag vet, romarne icke utöfvat 
något synnerligt inflytande på vårt lands språk. Vi hafva visser
ligen latinska ord i språket, men dessa hafva inkommit på se



nare tider genom den under medeltiden använda stilen. Der
emot är romerskt inflytande särskildt på ortnamn alldeles på
tagligt i t. ex. Tyskland. Jag vill endast nämna den tydliga 
härledningen af Coblentz från confluentes, d. v. s. de samman
flytande floderna, nämligen Rhen och Mosel.

Kapten MANNERSKANTZ: Ehuru jag icke eger någon insigt 
på det område, dit denna fråga hör, förefaller det mig dock, 
som om herr Södermarks åsigt aldrig kan blifva annat, än hvad 
han sjelf yttrade, en gissning. Då jag till födseln tillhör denna 
trakt, vill jag icke gerna utan bevis anse mig härstamma från 
lapparne. Både lynne och språk hos Kalmarnejdens inbyggare 
tyda på ett ursprung från ett annat folk, och jag tror, att man 
bär i trakten förgäfves skall söka efter några fornlemningar 
eller några ord i språket, som skulle tyda på härstamning från 
lapparne.

Landskamreraren SÖDERMARK: Såsom jag redan förut yttrat, 
är det ej min mening att påstå, att den nu lefvande befolknin
gen här i trakten skulle härstamma från lapparne, utan blott 
att dessa någon tid uppehållit sig här och sedan blifvit undan
trängda. Det är naturligt, att ett namn kan blifva qvar på ett 
ställe efter en bortflyttande folkstam.
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Doktor Montelius höll derefter ett föredrag om Främmande 
folks inflytande på vår odling under olika tider.

På förslag af doktor Montelius beslöt mötet afsända ett 
helsningstelegram till Svenska Fornminnesföreningens äldsta 
hedersledamot, professor Sven Nilsson i Lund.

Efter förhandlingarnas slut voro de främmande deltagarne 
i mötet inbjudna till middag på teaterkällaren af ett stort antal 
personer från Kalmar och kringliggande nejd. På eftermid
dagen företogs i vagnar en utfärd till Skälby fölhage, der ett 
par vackra stensättningar besågos, och förfriskningar voro upp
dukade midt i kretsen af en gammal ”domarering”.
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Tisdagen den 24 augusti kl. 10 f. m. fortsattes mötets för
handlingar, hvarvid först föredrogs den åttonde frågan:

Hvilken betydelse kan ett vetenskapligt studium af nutidens 
svenska folkmusik hafva för kännedomen om vår forntid?

Direktör Södling: Tonkonsten kan icke trifvas i ett ood- 
ladt sinne. Hos de folk, der tonkonsten funnits och finnes, är 
den alltid föregången af en allmännare och högre kultur än hos 
andra. Ordet folkmusik har gjort, att man i allmänhet trott, 
att den nordiska folkmusiken kommit från folket. Men detta 
är misstag. Denna konst har utgått från sin tids mest bildade 
menniskor. Ehuru det är flere hundra år, sedan man första gån
gen hörde någon författare uttala det omdöme, att den nordiska 
musiken var öfverlägsen all annan, är det dock, egendondigt 
nog, först under de senaste 50 åren, som den blifvit föremål 
för vetenskaplig undersökning af utlandets förnämsta musik
arkeologer. Man har hört påstås, att musiken icke har med 
arkeologien att göra, men Fétis, Europas erkändt störste musik
lärde på den tiden, yttrade sig 1858 särdeles smickrande om 
våra förfäders tonkonst. Samme man har äfven påstått, att de 
nuvarande nottecknen äro komna från oss, d. v. s. att de tec
ken, som begagnades under medeltiden, äro mer eller mindre 
ändrade runor. Såsom grund för sitt omdöme lade han folkens 
forna bildning. Jag tror också, att man omöjligen kan antaga, 
att ett folk, som skapat snart sagdt de skönaste tankar slägtet 
frambragt, varit rått och obildadt, och, då utlänningar påvisat 
detta, borde vi sjelfva åtminstone erkänna det.

Vi hafva nu blott 2 tonarter; våra förfäder hade 10 så
dana. Det fordras också att förstå musiken grundligt för att 
rätt kunna uppskatta vår folkmusik. I det rent tekniska kan 
jag naturligtvis icke här ingå. I en af mig gjord samling af 
våra förnämsta folkmelodier har jag urvalt 100 på dessa olika 
skalor. Detta är en fornegendom, som intet annat land egt 
eller eger. Såsom vi veta, finnes det tusentals språk, men der
emot finnas icke mer än två olika principer för tonkonsten. 
Den ena stöder sig på de 5 tonerna och härstammar bevisligen 
från Nublen. Den andra varierar mellan 13 och 24 toner; den 
är ursprungligen från Indien och har funnits hos alla folk, som 
bebott öarna i Stilla hafvet. Ur de feni tonerna är hela vårt



moderna tonsystem utgånget. Våra nordiska melodier äro det 
skönaste i den vägen, som någonsin frambragts. Endast dessa 
utgöra mer än tillräckligt bevis på, hvilken odling och bildning 
våra förfäder innehade. Det är af många författare ådagalagdt, 
att dessa melodier från oss utfördes till främmande länder. 
Der våra förfäder gingo fram, hafva de lemnat melodier efter 
sig, alldeles som snigeln drager efter sig ett silfverhvitt band. 
Jag har spårat upp sådana melodier i många länder. Så t. ex. 
sjunges melodien: ”ack om vi hade go’ vänner en så” i Nor
mandiet o. s. v. *). De senaste tidernas musiksnillen hafva icke 
åstadkommit några melodier jemförliga med våra folkvisor, ännu 
mindre hafva de öfverträffat dem. Afven i Ryssland finnas spår 
af våra folkmelodier. Således hvar man träffar en sådan me
lodi, kan man veta, att nordiska män dragit fram.
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Derefter höll professor G. Stephens ett föredrag om Ny
upptäckta märkliga runinskrifter.

Mötet öfvergick sedan till behandling af femte frågan: 
Hvilka spår af hednisk gudatro och föreställning kunna 

ännu uppvisas hos södra Sveriges befolkning?

Landskamreraren Södermark: Någon erfarenhet till denna 
frågas besvarande har jag väl ej, örn man icke får sträcka sina 
tankar så långt upp som till Uppland; men derifrån har jag ett 
minne, som jag kan omtala. I Svinngarns socken, omkring 3/* 
mil söder örn Enköping finnes en källa, som kallas trefaldighets- 
källan, dit folket ännu i dag vallfärdar på trefaldighetsafton 
för att bada sig eller åtminstone hemta vatten för att dermed 
bota sjukdom. En godsegare på Huseby fann dessa vallfärder 
besvärliga emedan hans åkrar dervid blefvo nedtrampade, och 
han vände sig till domstol för att få sint derpå. Dessutom fanns 
på samma ort en berghäll, som sköt upp betydligt ur marken, 
och på denna funnos så kallade offerskålar, bestående af runda

') I detta, såsom i liknande fall, torde man emellertid böra under
söka, huruvida en melodi, som träffas i„t. ex. Norden och Nor
mandie, kommit från Norden till Normandie i forna dagar, eller 
blifvit införd från Frankrike till oss på senare tid. Red.
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urhålkningar, en i midten samt sex eller sju i cirkel derom
kring, såsom en munkpanna. I dessa offrade man ännu för 
tjugu år sedan penningar, knappnålar o. d.

Kongl, sekreteraren Gethe: När jag för några dagar se
dan i Berga här i trakten efterfrågade fornlemningar, visade 
man mig till en s. k. offerkälla, som låg i en dalsänkning, och 
hvilkens vatten ännu i dag lärer begagnas för att bota vissa sjuk
domar. På trefaldighetsafton går folket dit och dricker af vatt
net samt kastar dit en penning eller annat föremål. Egaren 
har icke tillåtit, att de penningar, som i mängd ligga på källans 
botten, borttagits, utan strängeligen hållit vakt dervid.

Landtbrukaren Lundell: Då jag tillhör de djupa lederna 
af folket och är uppfostrad i dess tro och föreställningar, vill 
jag försöka lemna några upplysningar i denna fråga. Tron på 
tomtar är ännu allmän och flerstädes .sättes ut mat åt tomten 
på julaftonen. Detta är naturligtvis ett slags offer. Afven qvar- 
Iefver hos allmogen tron på Necken, hvilken i synnerhet visar 
sig vid sågar. Folket tror, att man ej får låta sågen gå hela 
natten, ty Strömkarlen skall passera förbi och skulle förstöra 
något i sågen, örn den ginge hela natten. Jag har förgäfves 
sökt förmå sågare att hålla sågen i gång hela natten. Vid be
handlingen af sjukdomar qvarlefver mycken vidskepelse, synner
ligen besvärjelser och dylikt, som väl dock i sin nuvarande 
förm förskrifver sig från den katolska medeltiden. Vidare offras 
åt vettar, när djur eller menniskor äro sjuka. Dessa offer be
stå alltid i silfverpenningar. Stundom dragas kreatur genom 
fönster o. d. för att bota dem för vissa sjukdomar.

Kandidat Furst: Under mitt vistande i Karlskrona skär
gård har jag ofta hos befolkningen funnit talrika spår af vid
skepelse. Så finnes ännu qvar tron på tomtar och vettar 
samt sjögastar, åt hvilka man offrar genom att kasta i haf
vet en silfverslant eller något dylikt. På Sturkö, den största 
ön i skärgården, finnes en kyrka, som man med skäl kan kalla 
offerkyrka, ty ännu i dag händer det, att, denna kyrka af obe
kanta händer får gåfvor i penningar, vanligtvis med någon an-
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tydan om skälet till gåfvans gifvande, såsom att en person 
varit ute på sjön under storm och gifvit löfte att offra, örn han 
blefve räddad, eller att en ko eller annat kreatur varit sjukt, 
och egaren lofvat gifva kyrkan offer för sjukdomens botande. 
Den nya kyrka, som finnes på stället, har till en del blifvit 
bygd af sådana medel. — Tomten är i folkföreställningen en 
ordnande gudomlighet, som icke tål oordning. Hästen skall 
vara ordentligt ryktad, och örn drängen icke gjort detta, an
fäktas han hela natten eller, såsom det heter, regeras af tom
ten. Då man skurar eller har byk i huset, är det mycket far
ligt att spilla något, ty då ”spiller man pä vetten”, och denne 
kommer då att på ett eller annat sätt visa sitt misshag. Dessa 
och fyrfaldiga andra vidskepelser lefva ännu qvar och hafva 
ali utsigt att icke snart utdö.

Direktör SÖDLING: De hos folket talrikt qvarlefvande vid
skepliga föreställningarna äro hos en del gamla personer nästan 
lika lefvande som den religiösa tron, och när man närmare stu
derar dessa föreställningar och vidskepliga ceremonier synner
ligast med afseende på läkarekonsten, visar det sig, att der
under oftast döljer sig någon sanning. Jag vill gifva ett exem
pel. En af mina grannar hade en sjuk häst och tillsade sin 
dräng att skjuta honom, dock att egaren icke ville veta när 
det skedde. Drängen ville fara till läkaren, men husbonden 
ansåg det ej löna mödan. Drängen for emellertid dit, och hästen 
biet' bra. Läkaren var en torpare, som plägade mottaga hästar 
att bota på vissa torsdagsnätter, då månen var i ett visst sta
dium. Han lär hafva gått till väga på följande sätt. Han tände 
upp eld på öppna marken och värmde hasselkäppar dervid. 
Örängarne, som voro der med hästar, skulle ställa dem så, att 
de hade ögonen mot månen, och de Ängö ej rör.a sig. Troll
gubben sjelf var klädd i Adams drägt, o.ch när klockan slog 
tolf på natten smordes en smörja på det sjuka stället och gnod
des in med de varma käpparne; och deri låg just hufvudsaken 
af kuren. När hästarne leddes derifrån, skulle de gå baklänges, 
hvilket icke hade sig så lätt. Emellertid biet', som sagdt, hästen 
bra, hvilket visar, att det kan ligga en sanning under dessa 
löjliga vidskepelser, ty man behöfver ej vara läkare för att inse, 
att en smörjning verkar bäst, då man gnider med något varmt.
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Doktor MONTELIUS: Då jag sjelf icke är från södra Sve
rige, kan jag ej meddela några direkta upplysningar i frågan, 
men jag ber att genom en fråga få fästa uppmärksamheten på 
en omständighet, som bör vara af intresse. Denna fråga gäller, 
huruvida man ännu här i södra Sverige kan uppvisa bestämda 
spår af Tors dyrkan. Sedan jag begärde ordet, har direktör 
Södling på sätt och vis gifvit ett jakande svar på denna fråga 
genom att omtala torsdagsnattens betydelse vid vidskepliga 
kurer. Tor var, så vidt man af sagorna kan döma, den egent
lige guden, till hvilken man under hednatiden vände sig för 
att få hjelp, och det torde vara derför, som hans dyrkan 
längst bibehållit sig. Torsdagen har ända till våra dagar spelat 
och spelar ännu en stor roll. I vissa trakter talas t. ex. om 
att på torsdagen ”hålla torshelg”. Ett mera bestämdt minne af 
hednisk gudatro kan man svårligen vänta sig. Denna helg visar 
sig deri, att allt arbete, som är förenadt med buller, afstannar 
på denna qväll. Märkvärdigt är att se, med hvilken seghet så
dana föreställningar bibehålla sig. Det fäll, som jag nu nämnde, 
har till våra dagar bibehållit sin hedniska drägt, men ännu 
oftare fortlefva dessa föreställningar och bruk så, att de iklädt 
sig kristen drägt, hvarigenom de undgått den förföljelse, som 
eljest från kristendomens sida skolat drabba dem.

Kandidat FURST: Något bestämdt firande eller helighållande 
af torsdagen Ilar jag ej erfarit, men deremot har jag ofta hört, 
att åtminstone i Bleking torsdagen har ett visst anseende, och 
på den natten ser och hör man underliga ting. Tors namn är 
i Bleking mycket bibehållet i person- och ortsnamn, t. ex. Tor
sten, Torsö, Torsås m. fl. — Då jag sist hade ordet, glömde jag 
att nämna en sak. Jag har med mig några s. k. vetteljus, som 
jag fått i Bleking. Dessa anses mycket bra mot sjukdom. 
Då en ung man somnat ute på fältet eller i närheten af en 
mad, blir han ofta tagen af elfvor, och för att blifva botad 
måste han då taga vetten till hjelp. Dessa s. k. ljus läggas då 
i bans säng för att tjena som läkemedel. För många år sedan, 
då jag såsom barn lekte på vinden till ett apotek, påträffade 
jag i en låda en hel hop sådana ”ljus”. De användes synner
ligen i veterinärmedicinen och tillhnmlahöllos på apotek, åtmin 
stone på den tiden.
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Domprosten Warholm: De många exempel på hednisk 
föreställning, som blifvit anförda, höra väl alla till området af 
de föreställningar, hvilka så att säga lefva i fredlig samdrägt med 
folkets religiösa öfvertygelse. Åtminstone är väl icke meningen 
att förneka sin kristna tro med dessa ceremonier och dylikt, 
som man i hemlighet har för sig. Men hednisk föreställning 
uppträder äfven stundom i medveten motsats till kristendomen. 
För icke många år sedan grasserade i Vestergötland en qvinna, 
hvilken föregå!' sig kunna med hemliga konster hota sjuke. Som 
jag vill minnas, utförde hon sin konst på torsdagen. Till ordi
nationen hörde såsom absolut nödvändigt för kurens framgång, 
att patienten under tiden icke fick tala med någon prest, icke 
gå i kyrkan eller läsa Guds ord, ej heller taga nattvarden. 
Endast på dessa vilkor svarade hon för att kuren skulle lyckas.

Landtbrukaren Lundell: Såvidt jag vet, finnes icke bland 
folket här i trakten något bestämdt spår af torsdyrkau. Detta 
skulle väl åtminstone inskränka sig till skärtorsdagen, då fol
ket icke vill förrätta visst arbete. En annan sak är föreställ
ningen om mistelås underbara verkan. Örängarne söka gerna 
få piskskaft deraf, och den användes äfven till slagruta för att 
taga reda på dolda skatter. Majstången är måhända också en 
qvarlefva från hednatiden, men säkert är, att vid detta såväl 
som andra bruk är medvetandet örn det hedniska deri alldeles 
försvunnet.

Tredje frågan:
Hvilka upplysningar gifva de nu kända fynden om Kalmar- 

bygdens betydelse och förbindelse med andra trakter under slutet 
af den förhistoriska tiden?

Lektor Wiberg: Förevarande fråga sammanhänger med 
många andra, och det är nödvändigt att gå tillbaka till frågan, 
huru de gamla burit sig åt med upptäckten af de nordiska län
derna. Det är bekant, att de första, som från de klassiska fol
ken kommo till Norden, voro utskickade af de grekiske köp
män, hvilka slagit sig ned vid Svarta hafvet. Grekerna började 
sin handel mot Norden från detta baf och anlade för sådant
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ändamål kring dess kuster ett stort antal kolonier. Af dessa 
behöfver jag ej nämna mer än en, nämligen Olbia, som låg 
i’grannskapet af det nuvarande Nikolajew. Derifrån gick han
deln upp efter floderna Dnjeper, Pregel och Weicbsel till ku
sten af Östersjön. Man har funnit en mängd grekiska mynt 
och hvarjehanda andra saker utmed södra stranden af Öster
sjön, som de gamle kallade den norra oceanen. Handeln fort
gick, såsom man af dessa mynt kan se, genom flera århundra
den, och förmodligen upphörde eller åtminstone minskades den 
först, när romarne började drifva handel vid Östersjön. Det 
finnes massor af romerska fynd vid södra Östersjökusten, och 
dessa härstamma lika naturligt från romerske köpmän, som 
fört dem dit. Man har till och med funnit deras grafvar der. 
Afven grekiska grafvar har man trott sig finna i de ryska 
Östersjöprovinserna. På vägen mot Nordsjön äro äfven sådana 
grafvar funna, hvilkas innehåll tydligt gifver till känna, att de 
äro romerska. Det var bernstenen, denna af de gamle mycket 
omtyckta vara, hvilken de begagnade till rökelse i sina rum, 
till prydnad åt sina qvinnor och till hvarjehanda andra saker, 
det var denna eftersökta dyrbarhet, som lockade de klassiska 
folkens köpmän upp åt Östersjön. Och det är från Östersjöns 
södra kuster, som någon handel på våra trakter först kunde 
komma i fråga. Det var dock dessutom äfven en annan handels
vara, som drog de gamles uppmärksamhet hit, nämligen pels- 
verken. Jagten synes hafva varit ett ganska betydande yrke 
den tiden, och de gamla författarnfe tala mångenstädes om, huru 
rik nordbon var, som hade så godt örn dessa kostbara skinn, 
på hvilka de gamle satte så högt värde. Att denna handel 
fortgått åtminstone ända in i sjette århundradet efter Kristi 
födelse, se vi ganska tydligt hos den latinske författaren Jor- 
danes, som lemnar uppgifter derom. Samtidigt med honom 
lefde en grekisk författare, Procopius, hvilken berättar märkliga 
ting om Tule, hvarmed icke menas något annat än Skandina
vien. Han säger sig af folk, som varit der, hafva erhållit alle
handa märkvärdiga beskrifningar, och, då han gifver sig in på 
de etnografiska frågorna, börjar han med ett långt tal örn 
lapparne. Han talar om, huru lappgummorna hänga upp sina 
barn i korgar i träd oell lägga renfett i munnen på dem för 
att stilla deras sorg för ögonblicket. Denna beskrifning passar



ju onekligen in på lapparne. Men nu är frågan: om det är 
tydligt, att dessa resande från Konstantinopel, ty derifrån voro 
de, icke gjort någon resa vare sig till Piteå eller Luleå Lapp
marker, utan funnit lappar på sydligare orter, der de kunnat 
landstiga, — kvar kunna de kafva landstigit? Af de författare, 
som kefattat sig med geografien, kafva vi att nämna en, Marti- 
anus från Heraklea. Han koll sig till det system, som på den 
tiden var gällande, men riktade det genom att uppdraga kvad 
vi skulle kunna kalla distanslinier utmed kela södra kusten af 
Östersjön. Han angifver distanser i romerska stadier, ock man 
kan icke tvifla om, att denne författare, som lefde kanske i 
fjerde årkundradet efter Kristus, verkligen förekaft några så
dana mätningar. Men sedermera kommer en annan sak. Han 
kände ett land, Seandia, vid Östersjön eller ”norra oceanen”, 
ock kan gifver upp distanslinien derför: det ligger frän Weick- 
sel omkring 160 stadier. Reducerar jag detta i svenskt mått, 
kan jag med denna distanslinie komma till södra kusten af 
Öland ock Gotland, kvilket synes visa, att de gamle verkligen 
kade någon kännedom om dessa länders tillvaro, ty utan tvifvel 
är det Gotland ock Öland, som denne författare ketecknar med 
”Seandia”. Både Gotland ock Öland äro, som man vet, rika 
på antika fynd. Jag väljer dock kellre Öland af det skäl, att 
de fynd, som der träffas, i öfvervägande antal tillköra just den 
senare perioden af den romerska kejsartiden, eller tiden omkring 
år 500. Ölands myntfynd af guld är det, som kestämmer mig 
för att tro, att Marianus med sitt ”Seandia” ketecknar Öland. 
Dock tror jag ej, att de gamle drifvit någon sjöfart dit, men 
vi se emellertid, att förkindelser egt rum mellan Seandia ock 
södra kusten af Östersjön. Man uppgifver såsom en exportvara 
kärifrån de skinnvaror, kvarom jag talade, ock våra förfäder 
Ängö i utkyte åtskilliga mycket vigtiga saker från sydligare 
länder. Det är dessa, som vi anträffa i fynden kär i Sverige. 
Sådana fynd äro synnerligen talrika just på Öland, ock således 
skulle detta kunna visa, att trakten käromkring käft förkindelse 
med gamla verlden på den väg, jag nu sagt. Det kerol- nu 
på ytterligare fynd att erkålla kekräftelse kärå.

Doktor Montelius: Såsom den föregående talaren redan 
till en del påpekat, kar nian i denna trakt, d. v. s. Kalmar län,

210 MÖTET I KALMAR, AUGUSTI 1880.



TISDAGEN DEN 2 4 AUGUSTI. TREDJE FRÅGAN. 211

anträffat åtskilliga fynd, hvilka vittna om den lifliga förbindelse, 
som redan under århundradena efter Kristi födelse egde rum 
mellan dessa trakter och främmande land. Man får dock icke 
i de romerska arbeten, som här anträffas, se bevis för en di
rekt förbindelse med det romerska riket, utan endast med de 
närmaste delarne af kontinenten. Bland de många dylika, om 
en mer eller mindre direkt förbindelse med det romerska riket 
vittnande fynd från denna tid, som blifvit gjorda i länet, ber 
jag få fästa uppmärksamheten pä några uti Statens Historiska 
Museum i Stockholm förvarade konstföremål, som ofta förut 
omtalats och afbildats. Det ena är en qvinnostatyett af brons, 
hvilken är funnen på en åker vid Ösby i Gräsgårds s:n på 
Öland och hör till den grupp af fornminnen i Norden, som visa, 
att nordbon under denna tid införde icke blott sådana främ
mande arbeten, som bade praktisk betydelse, utan äfven konst
föremål, antingen såsom prydnader eller såsom kuriositeter. 
Man har äfven på Öland funnit delar af andra statyetter samt 
bronskärl, glasbägare, m. fl. föremål af romerskt ursprung. Bland 
de vigtigaste minnena från denna förbindelse äro naturligtvis 
mynten. Man har hittat här i länet, mest på Öland, en mängd 
romerska mynt både af silfver och guld. Det är dervid en om
ständighet, som är värd särskild uppmärksamhet, och som re
dan för fjorton år sedan påpekades af n. v. riksantiqvarien 
Hildebrand, nämligen att man på Öland icke funnit några 
mynt från den öst-romerske kejsaren Anastus» tid *), un
der det att man både på Gotland och fastlandet anträffat 
flere mynt med hans namn. Då totalsumman af de ensamt på 
Öland funna romerska och byzantinska guldmynten i och för 
sig är ganska stor och nästan jemnhög med den för Gotland och 
Sveriges fastland tillsammans **), är denna omständighet värd

*) H. Hildebrand, Svenska folket ander hednatiden, lia upplagan 
(Stockholm 1866), sid. 63.

*") K. Vitterh. Hist. o. Antiqv. Akad. Månadsblad, 1872, sid. 84; 
jfr Sv. fornm.-fören:s tidskrift, 4:e bandet, sid. 173. De sju i 
Månadsbladet 1872, sid. 74, under N:o 10 för Skåne upptagna 
guldmynten hafva sedermera visat sig vara funna i Danmark. Hela 
antalet nu kända romerska och byzantiska guldmynt från öde och 
fide århundr. är för Öland 122, för Gotland 76 och för Sveriges 
fastland 53. På Gotland äro 26 för Anastasius preglade mynt 
funna, på fastlandet 4, men på Oland intet.



stor uppmärksamhet. Afven från hednatidens senare århundra
den har här i länet en mängd mynt anträffats, dels arabiska, 
hvilka kommit till oss genom den förbindelse med de arabiska 
länderna i Asien, som egde rum öfver Ryssland, dels tyska 
och anglosachsiska.

De öfver 20,000 i Sverige funna anglosachsiska mynt, som 
som vi nu känna, äro ett tillräckligt stort material, för att deras 
fördelning öfver landet kan gifva berättigad anledning till alle
handa betraktelser. Man har ock vid studiet af denna fördel
ning med en viss förvåning iakttagit, att den största mängden 
af dessa mynt anträffats på Gotland och Oland samt på östra 
kusten af Sverige, under det att de äro sällsynta på vestkusten, 
hvilken dock är belägen närmare England. Häri ligger en an
tydan, att mynten icke blifvit nedlagda af dem, som hemfört 
dem, utan att de gått i landet en längre tid såsom bytesvara 
och slutligen stannat i de delar, som hade den största betydel
sen för handeln. Gotland och Oland hade i nämnda afseende 
särdeles stor betydelse under slutet af vår hednatid, emedan vi 
då stodo i liflig samfärdsel med länderna österut, der vi äfven 
hade stamförvandter, som utvandrat från Sverige.

I detta afseende kan det ock vara af intresse att fästa 
uppmärksamheten på en fornsak, som förvaras i Nationalmuseum, 
nämligen en större ring af brons funnen vid Mörbylånga på 
Oland, hvilken ring lätteligen igenkännes såsom ett estländskt 
eller liffländskt arbete och sålunda är ett direkt vittnesbörd örn 
förbindelsen mellan Oland och dessa länder.
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Man öfvergick derefter till den fjerde frågan:
Hvilka äro de äldsta, till vår tid bevarade kyrkor i Små

land och på Öland?

Kyrkoherden Lind: Källa kyrka torde vara bland de äldsta 
på Oland. Den var under medeltiden helgad åt Sankt Olof, 
hvars bild ännu ses i kyrkans altarskåp. Gärdslösa kyrka kl
åfven mycket gammal. På fastlandet äro Hagby och Voxtorps 
rundkyrkor kända såsom egande hög ålder, men ännu äldre 
torde dock Drefs lilla kyrka vara.
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Amanuensen Eichhorn: Denna fråga är naturligtvis till
kommen icke blott för att, så vidt möjligt är, få utrönt den all
männa åsigten örn hvilka kyrkor som kunna vara de äldsta, 
utan äfven för att erhålla någon beskrifning om dessa kyrkor 
och särskildt några uppgifter, som kunna hänföras till den konst
historiska vetenskapen. Det lider intet tvifvel, att denna ur
gamla bygd varit försedd med en mängd kyrkor från den äldsta 
kristna tiden, men å andra sidan är visst, att dessa kyrkor till 
största delen varit af trä och således numera äro försvunna för 
att lemna rum för sådana af sten. För att afgöra, hvilka af 
de bibehållna kyrkorna som äro af högre ålder, fordras en 
ganska noggrann kännedom om dem, hvilken jag, såsom icke 
född på orten, saknar. Emellertid har jag i dessa dagar varit 
i tillfälle att vid ett flyktigt besök taga kännedom om de båda 
omtalade rundkyrkorna, Hagby och Voxtorps, och jag har der
vid tyckt mig finna, att Voxtorps kyrka i sitt nuvarande skick 
är af temligen tvifvelaktigt värde såsom fornminne. Koret al
med säkerhet bygdt senare än sjelfva kyrkan, kanske på 1500- 
eller 1600-talet. Det som skulle vara qvar från äldre tider är 
jemförelsevis obetydligt och icke af något högre värde.

Hagby kyrka är deremot högst märkvärdig både genom 
sin konstruktion och derigenom, att hon är ovanligt väl beva
rad *). Hon består af ett temligen vidlyftigt rundt hus, mot
svarande skeppet i andra kyrkor, och koret bildas af en rund 
utbyggnad åt öster, som synes vara samtidig med sjelfva kyr
kan. I sjelfva tjocka muren i rundhuset mot norr finnes en 
trappa, som leder upp på vinden ofvan brädtaket. Ofvanför 
detta tak ligger en rad af öppningar i muren, deraf ännu 15 
eller 16 finnas qvar. Man har velat anse dessa öppningar så
som bevis derför, att kyrkan ursprungligen varit ämnad till 
försvar; gluggarne skulle vara skjut- eller kastgluggar. Men, så 
vidt jag kan finna, äro de endast lemningar efter en öfre rad 
fönster, vanliga i byggnader från den romanska stilens tid. De 
bildas af långa smala öppningar med rundt öfverstycke och 
hafva tvifvelsutan varit afsedda att gifva kyrkan ljus uppifrån. 
Af de nedre qvarvarande fönstren kan man icke döma något, 
ty de äro på senare tider utvidgade. Det är i alla händelser

') Se afbildningen i Liibke, Arkitekturens historia, hillänget, sid. 620.
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en anordning, som i Sverige är ytterst ovanlig. För öfrigt bör 
anmärkas, att äfven rundkyrkor äro mycket sällsynta i landet. 
Man har tvistat om dessa byggnaders uppkomst och betydelse. 
Att de varit afsedda till kyrkor, torde vara svårt att bestrida; 
hypotesen att de skulle vara försvarsverk är i min tanke ohåll
bar. Hvarför de hafva rund form, kan jag icke säga, men 
denna form förekommer på spridda ställen öfver allt i Europa 
och är säkerligen en erinran örn det byzantinska systemet, som 
gaf upphof till den romanska stilen. De hafva naturligtvis till
kommit under mycket inskränkta omständigheter, så att någon 
större byggnadsskicklighet icke kunnat utvecklas; men de äro 
i alla fall intressanta minnen från vår medeltids första århun
draden.

Hvad angår kyrkorna på Oland, hafva de i våra dagar 
undergått en mycket beklaglig modernisering, som hos dem 
borttagit den så kallade klöfsadelformen, hvilken bestod deri 
att jemte vesttornet äfven ofvanpå koret fanns uppfördt ett sär
skildt torn. Här i trakten finnes ännu en gammal kyrka, Hoss
mo, som jag haft tillfälle att bese, och som är märkvärdig 
derför, att hon saknar torn, men har ett utbygge, icke öfver 
koret, utan öfver sista qvadraten af långhuset. Det är ej nå
got högt torn, men det tyckes i alla fall vara en lemning af 
den gamla klöfsadelformen.

Det vore särdeles önskligt, om detta läns fornminnes
förening ville söka i sin mån bidraga till kännedom örn dess 
äldsta kyrkor genom att insamla planer och ritningar af dem. 
Småland är i afseende på kyrkobyggnadskonst mindre kändt 
än en stor del af landet i öfrigt, och det vore derför intres
sant, örn man från denna trakt erhölle större material för den 
nu föreliggande frågans besvarande *).

Landskamreraren SÖDERMARK: Till de gamla kyrkor på 
Oland, som blifvit nämnda, kunna läggas Resmo och Gräsgård.

*) Sedan ofvanstående yttrades, har tal. haft tillfälle att bese de af- 
teckningar och planer, som prosten N. I. Löfgren i Högsby, del
vis för mer än ett halft sekel sedan, utfört öfver många gamla 
kyrkor i Kalmar län och på Oland, och vill härmed uttala den 
lifligaste önskan, att dessa någon gång måtte offentliggöras ut
öfver hvad som skett i Ahlqvists bekanta arbete om Oland.



TISDAGEN DEN 2 4 AUGUSTI. FJERDE FRÅGAN. 215

På småländska sidan hafva vi utom Hagby, Voxtorp och Hoss
mo äfven Dörby, helt nära Kalmar. Denna kyrka förtjena!- 
stor uppmärksamhet. För några år sedan var jag der och gick 
upp på vinden, hvilket icke var så särdeles lätt, men jag fann 
snart, att det lönade mödan väl, ty det visade sig, att hela 
öfre våningen, som är ganska hög, flera fot öfver takpanelen, 
består af väggar, hvilka äro afbrutna af ljusöppningar. Traditio
nen förmäler, att dessa skulle hafva utgjort skottgluggar, och 
man anser kyrkan ursprungligen hafva varit fästning. Detta 
är dock utan tvifvel alldeles oriktigt.

Hvad angår det af den siste talaren omförmälda förhål
lande med kyrkorna pa Oland, kan ingen lifligare än jag in
stämma i detta beklagande. Den modernisering, som egde rum 
under den Hårlemanska tiden, kan man knappast beteckna med 
mildare namn än vandalism. Den sista klöfsadelformiga kyrkan 
på Oland var Runstens, och ännu talas om, huru underlig den var.

På eftermiddagen fortsattes förhandlingarna.
Amanuensen Eichhorn höll ett med stort intresse åhördt 

föredrag Orri Kalmar slott under 1500-talet i konsthistoriskt 
hänseende. En bearbetning af detta föredrag är särskildt tryckt 
här nedan sid. 218 och följ.

Derefter redogjorde kandidat Furst för de forskningsresor, 
han under 1879 och 1880 årens somrar företagit i Bleking, 
under hvilka han bland annat upptäckt en förut okänd hällrist
ning i Torrums socken och tagit en noggrann afbildning af en 
runsten, liggande kullfallen på norra udden af Sturkö.

Inskriften å den sistnämnda stenen — en af de mycket få 
med yngre runor, som f. n. äro kända från Bleking, — för
klarades af professor Stephens betyda: ”Skeppare (skeppshöf- 
dingen) Gudis reste sten”.

Sjunde frågan:
Aro särskilda åtgärder nödvändiga för bevarande af våra 

runinskrifter ?
biet' på ordförandens förslag uppskjuten, emedan den, som 

framstält densamma, ej var närvarande vid mötet.



Mötets ordförande, landshöfding- Edelstam förklarade nn 
öfverläggningarna afslutade och uttryckte mötets tack till dem, 
som lemnat bidrag till dessa öfverläggniugar och som hållit 
föredrag, samt till utställarne af fornsaker.

Amanuensen Eichhorn yttrade derefter: Innan mötet åt
skiljes, är det mig å Fornminnesföreningens styrelses vägnar en 
kär pligt att uttala ett tacksamhetens ord till den ordförande, 
som på ett så utmärkt sätt ledt förhandlingarna, till det sam
hälle, der vi samlats och som beredt oss så angenäma stunder, 
till de myndigheter och enskilde, som godhetsfullt upplåtit lokal 
för detta sammanträde, i första rummet ståthållaren å Kalmar 
slott, herr landshöfding Edelstam, och icke minst till de män, 
hvilka haft den egentliga omsorgen om mötets anordnande, hrr 
Gethe, Melander, Engström, Blomberg, Sundberg och Horn. A 
de främmande deltagarnes vägnar tager jag mig friheten ut
tala den lifligaste tacksamhet för det myckna vi under dessa 
dagar fått se och höra, samt för de angenäma bekantskaper vi 
knutit, och hvilka jag hoppas icke skola med mötet upphöra.

Sedan mötets förhandlingar härmed voro afslutade, inbjödos 
samtlige de närvarande af landshöfdingen att från slottsvallen 
utanför hans enskilda våning taga utsigten i betraktande. Nju
tande af den herrliga utsigt öfver sundet och Oland, som här
ifrån erbjuder sig, och under intagande af förfriskningar till- 
bragte ett stort antal at mötets deltagare dén vackra aftonen.

216 MÖTET I KALMAR, AUGUSTI 1880.

Onsdagen den 25 augusti kl. 7 på morgonen företogs en 
utfärd till Öland. Från landningsplatsen, Röhälla, åkte man — 
förbi Högsrums kyrka och de under namn af ”Odins flisor” 
kända, resta kalkstenshällarna — till Ismantorps borg, ett af 
Sveriges märkligaste fornminnen. På den vida plats, som om- 
slutes af den ganska väl bevarade ringmuren, ser man näm
ligen ännu grundmurarne till boningshusen *). Sedan man tagit 
borgen i närmare ögonsigte, besteg doktor Montelius en liten 
kulle och redogjorde i ett kort föredrag för borgens betydelse 
samt uppmanade till en noggrann vård om densamma.

*) Se Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar, lia delen, sid.
323, der äfven plan af borgen meddelas.
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Vid Abbantorp intogs en från Kalmar medförd middag. 
På en vacker skogsäng tillbragte man sedan ungefär en timme 
under afskedsskålar och tal. En del af deltagarne återvände 
öfver Röhälla till Kalmar, under det att de andre färdades vi
dare till Borgholm, från hvars storartade slottsruin de njöto af 
en herrlig solnedgång, hvarefter amanuensen Eichhorn i ett kort, 
men sakrikt föredrag lemnade en öfversigt af slottets byggnads 
historia. Några af mötets medlemmar fortsatte sedan med 
Gotlandsbåten vägen till sina hem; de Öfrige återvände med en 
särskildt förhyrd ångbåt till Kalmar.


