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Svenska Fornminnesföreningens femte allmänna 
möte, i Strengnäs (leii 20—22 Augusti 1877.

Redan under de första åren af sin tillvaro hade föreningen 
erhållit inbjudning att bålla ett af sina allmänna möten i Streng
näs, och den skulle troligen redan år 1871 hafva begagnat sig 
deraf, örn ej en stor del af staden våren nämnda år blifvit lagd 
i aska af en förhärjande vådeld. Sedan staden återuppbygts, 
erhöll föreningen på våren 1877 en förnyad inbjudning, som dess 
styrelse med glädje antog, hvarvid det bestämdes, att mötet 
skulle hållas i Strengnäs den 20, 21 och 22 Augusti samma år.

Måndagen den 20 Augusti kl. 10 f. m. samlades de talrika 
deltagarne i Elementarläroverkets för mötet särskildt anordnade 
sollenuitetssal, samma sal der Gustaf Vasa en gång valdes till 
Sveriges konung. Sedan föreningens ordförande, friherre Stiern
stedt, förklarat mötet öppnadt, valdes till ordförande för mötet 
biskop Annerstedt, till vice ordförande friherre Stiernstedt, 
samt till sekreterare domkyrkokomministeru i Strengnäs Wahl
fisk och föreningens sekreterare doktor Montelius.

Mötets deltagare gingo derefter för att jemte stadens och 
den omkringliggande bygdens invånare möta föreningens höge 
beskyddare H. M:t Konungen, som denna dag gästade Streng
näs och deltog i mötet, åtföljd af statsrådet CARLSON samt för
eningens förre ordförande, öfverståthållaren friherre af Ugglas.

Kl. 12 fortsattes mötets förhandlingar. Sedan ordföranden 
helsat H. M:t, företogs till behandling den första af de sju frå
gor, som blifvit af föreningens styrelse antagna såsom öfver- 
läggningsämnen å mötet. Den lydde:

Hvilka upplysningar lenina de äldsta fornminnena i Mälare- 
dalen örn befolkningens och odlingens utbredning’:'

1



196 MÖTET I STRENGNÄS, AUGUSTI 1 877.

Doktor Montelius yttrade:*) Då ingen annan begärt 
ordet, anhåller jag att få meddela några bidrag till frågans be
svarande.

Redan från de äldsta tiderna kunna fornminnen i trakten 
omkring Mälaren uppvisas. För några tiotal år sedan trodde 
man visserligen, att minnena från stenåldern, d. v. s. från en 
period som slutat redan före Kristi födelse, voro mycket få om
kring Mälaren. Emellertid hafva under de sista årtiondena, och 
särskildt under det aldra sista, en mängd nya fynd kommit i 
dagen, som göra det möjligt att uppdraga grundlinierna till en 
teckning af landets förhållanden under denna aflägsna tid, hvil
ket lyckliga resultat vunnits i synnerhet derigenom, att inom 
de särskilda landskapen flere för saken intresserade personer 
samarbetat. Hvad särskildt den trakt beträffar, der vi nu be
finna oss, hafva de vigtigaste bidragen lemnats dels genom de 
samlingar som förvaras här i Strengnäs, och dels genom åtskil
liga enskilda samlingar, hvilka under det sista årtiondet upp
stått, och af hvilka några redan räkna sina fornsaker i hundra
tal. Det är särdeles en del af Södermanland som i dessa sam
lingar är rikt representerad, nämligen Oppunda härad, gräns
trakten till Nerike. I synnerhet genom de rika samlingar som 
blifvit hopbragta af grefvarne Claes och Adam Lewenhaupt, 
grefve Carl Bonde samt doktor Levin i Bie m. fl. har man 
fått upplysning om att i nämnda trakt så många minnen från 
stenåldern äro anträffade, att vid en räkning, som jag för några 
år sedan anstälde öfver alla provinsens fornminnen från denna 
tid, hälften af hela antalet befanns tillhöra detta härad. Det val
ett öfverraskande resultat derföre, att erfarenheten från vestra 
kusten kunnat gifva anledning att antaga motsatsen. Regeln 
är nämligen der den, att fornminnena från stenåldern följa hafs- 
kusten och floddalarne, då deremot de till Östersjön gränsande 
trakterna af Södermanland hafva visat sig jemförelsevis fattiga 
på stenålderssaker, under det att landskapets sydvestliga del 
befunnits så rik, som nyss nämndes. Denna motsats mellan de 
båda kusterna af Sverige faller i ögonen, äfven om man går 
längre söderut. Så eger Östgötakusten vida färre minnen från

') Ben redogörelse som här lemnäs för förhandlingarna vid mötet 
grundar sig på stenografisk uppteckning af herr amanuensen E. Dahlgren.
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stenåldern än fället är med de vestligare delarne af landet. De 
förhållanden som kunna iakttagas i Södermanland äro således 
icke något för detta landskap egendomligt, utan de återfinnas 
utefter en stor del af vår östra klist. Olikheten mellan förhål
landet på östra och vestra kusten torde emellertid kunna för
klaras deraf, att befolkningen utbredt sig från söder mot norr, 
mest följande vestra kusten, och derifrån utgrenande sig först 
till Vestergötland och sedan till Nerike, till dess den uppnått 
angränsande delar af Södermanland. Tänker man sig denna 
riktning för folkets utbredning i hela Sverige, så kan det ej 
befinnas underligt, att den del af Södermanland som ligger när
mast en af hufvudbygderna under stenåldern, nämligen Vest- 
götaslätten, är rikare på minnen från denna period än öfriga 
delar af landskapet. Vi få dock icke förbise att äfven i de 
östra delarne af landskapet åtskilliga sådana minnen blifvit till
varatagna. Hvad särskildt beträffar sydöstra delen af provin
sen, så har genom herr Karl Schmidts nitiska bemödanden nytt 
ljus deröfver blifvit spridt, särdeles genom den af honom upp
rättade karta, som är utstäld vid detta möte.

Inom Uppland visar sig ett förhållande, som något liknar 
det jag nu anmärkt från Södermanland derutinnan, att det icke 
är Roslagen som är rikast på minnen från stenåldern, utan att 
de flesta sådana träffas i södra och sydvestra delarne af land
skapet, nämligen uti de trakter som ligga utefter Mälaren och 
de vattendrag, hvilka gå till denna sjö. Det är egendomligt, 
att just trakten omkring Fyrisån under stenåldern, liksom i se
nare tid, synes hafva varit en af landskapets vigtigaste delar. 
Inom Roslagen äro visserligen minnen från stenåldern funna, 
men deras antal är icke betydligt i förhållande till fynden inom 
de nyss nämnda nejderna. Man har emellertid trott, att denna 
östra del af landskapet skulle vara fattigare än den visat sig 
vara. På sista tiden har nämligen, i synnerhet genom bemö
danden af herr Scbtirer von Waldheim, ett större antal sten
såker blifvit tillvaratagna inom Roslagen, än man förut känt.

I Vestmanland visa sig förhållanden, som efter det förut 
sagda icke. kunna vara oväntade; nian finner nämligen, att de 
delar af landskapet som ligga närmast Mälaren ega åtskilliga 
minnen från den tid hvarom nu är fråga, linder det att i de 
vestra och norra delarne af provinsen, hvilka ännu i dag hilt-
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vudsakligen utgöras af skogsbygd, dylika minnen äro utomor
dentligt sällsynta.

Hufvudsumman af hvad man genom hittills skedda forsk
ningar känner örn minnena från stenåldern i Mälarelandskapen 
torde således vara den, att i Södermanland sydvestra delen af 
provinsen är den rikaste och att i Uppland och Vestmanland 
det egentligen är i trakten, omkring Mälaren och de till denna 
sjö gående stora vattendragen, som de flesta fynden anträffats, 
under det att både uti Södermanland och Uppland de östliga 
delarne utefter Östersjön äro vida fattigare på fynd från nämnda 
tid, en omständighet som är af vigt derföre, att den står i mot
sats till förhållandena på Sveriges vestra kust.

Då ingen annan yttrade sig örn denna fråga, öfvergick man 
till den andra:

Till hvilken tid höra de så kallade domareringarne, och 
hvartill voro de af sedda?

Doktor Hofberg: Jag har i afseende på denna fråga re
dan för nio år sedan uttalat mina tankar, grundade på de forsk
ningar jag då gjort inom Nerike. Af dem framgår, att dessa 
domareringar, såsom de allmänneligen kallas, svårligen kunna 
hafva varit det som namnet antyder, åtminstone icke alla De 
måste hafva varit använda till helt andra ändamål, ty det är 
åtskilliga omständigheter, som göra det nästan oantagligt, att 
de varit begagnade till tingsplatser. Om man iakttager, huru 
de under namn af domareringar kända stensättningar, som fin
nas bibehållna i Nerike, och som utgöra ett antal af 20 stycken, 
ligga i förhållande till de gamla häradena, så befinnes det, att 
i somliga af dessa härad finnas inga domareringar, under det 
att i andra finnas flere sådana, såsom i Kumla härad, der det 
tinnes ända till 4 å 5 stycken. Det skulle dock hafva varit 
öfverflödigt att hafva så många tingsplatser inom ett enda hä
rad, liksom det svårligen kan förklaras att de skulle helt och 
hållet saknas inom ett annat. Antalet stenar i dessa stensätt
ningar är visserligen på många ställen tolf, hvaruti man velat 
se en antydan örn den gamla tolfmannauämnden, men tolftalet 
är dock alldeles icke det allmänt och alltid förekommande, utan 
det finnes domareringar, som hafva endast nio elier sex stenar, 
och jag har under en af mina resor varit i tillfälle att granska
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en sällan ring, som innehöll icke mindre än 30 stenar. Jag 
kom älven af en händelse att fästa uppmärksamheten vid ett 
annat förhållande med dessa stensättningar i Nerike, nämligen 
att det i närheten af några fanns en källa, som af folket kallades 
Nftär källan eller Skirkällan. Detta gaf mig anledning att vid 
hvarje sådan fornlemning söka efter, om någon källa fanns i när
heten, och jag fann då, att vid alla de 20 domareringarne i' 
Nerike fanns verkligen en sådan källa. Det samma har blifvit 
iakttaget i Vestergötland af doktor Hildebrand, och äfven i 
Halland eger samma förhållande rum. Min enskilda tanke är 
derföre den, att dessa fornlemningar, om de ock någon gång i 
enstaka fäll blifvit begagnade såsom tingsställen, i allmänhet 
varit offerplatser. Detta är så mycket antagligare, som i de 
flesta fall i närheten af dessa domareringar finnas grafvar; ja 
till och med inom ringarne har man funnit spår af grafvar. Jag 
tror alltså, att lagskipningen icke varit den egentliga orsaken 
till deras tillkomst, om ock i enstaka fall våra förfäder samlats 
vid dem och der afgjort sina angelägenheter, hvaraf möjligen 
namnet domareringar uppkommit.

Doktor Montelius: Det är endast i afseende på frågan 
örn den tid, till hvilken dessa domareringar höra, som jag ber 
att få.yttra några ord, emedan frågan derom icke af den siste 
talaren berördes. Jag tror, att de undersökningar, som blifvit 
gjorda uti dessa domareringar, temligen enstämmigt tala derom, 
att de tillhöra jernåldern, eller årtusendet närmast efter Kristi 
födelse. Man har från denna tid en så stor mängd stensättnin
gar i olika former, runda, trekantiga, ovala o. s. v., att den om
ständigheten i och för sig väckt uppmärksamhet, i synnerhet 
som från föregående perioder sådana stensättningar äro mycket 
sällsynta. Under det jag således är öfvertygad derom, att do
mareringarne förskrifva sig från jernåldern, tror jag att det 
möter stora svårigheter att bestämma, från hvilken del af jern
åldern hvarje sådant fornminne härleder sig, och jag anser att 
vi ej hafva en tillräcklig mängd iakttagelser för att kunna säga, 
örn de tillhöra den ena eller andra delen af jernåldern. Det 
synes dock som om åtminstone några af dem skulle tillhöra den 
senare delen af perioden. Då emellertid frågan är i hög grad 
värd att uppmärksammas, så vill jag uppmana alla, som äro
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intresserade för saken, att söka insamla så många upplysningar 
derom som möjligt. Jag har mig icke bekant, huruvida sär
skildt doktor Hofberg har gjort några iakttagelser med afseende 
på tidsfrågan; det vore af intresse att få höra, huruvida så är 
händelsen.

Doktor Hofberg: För att besvara den fråga, som doktor 
Montelius framstält, vore gräfningar i de graflemningar, som 
oftast linnas omkring eller i närheten af domareringarne nöd
vändiga; några sådana har jag emellertid icke varit i tillfälle 
att anställa, hvadan jag i afseende på bestämmandet af tiden 
för domareringarnes ålder icke kan yttra mig närmare än att 
de ganska säkert tillhöra jernåldern och måhända den senare 
delen af denna period. -— Det finnes för öfrigt verkligen ett pär 
exempel på att ting blifvit hållna vid domareringar. Vid Mellösa 
kyrka *) i Nerike finnas ännu några stenar qvar af en domare
ring, och vi hafva i behåll ett dombref från år 1381, som är 
dateradt från den platsen.

Prosten Salenius: Med anledning af det, som här blifvit 
taladt örn domareringarne, vill jag meddela några upplysningar 
från min hemort. I Kjula socken hafva vi en domarering, i 
närheten deraf finues en källa och omkring domaresteuavne, så
som fornlemningen der kallas, ligger en mängd grafkullar och 
der står äfven den ryktbara runstenen. Beträffande det, som 
herr Hofberg yttrade om domareringarnes ändamål, vill jag 
nämna, att jag har en handling, som är daterad Kjulaås år 1595. 
Det är en köpeafhandling, som rör egendomen Solby i Vallby 
socken och på den finnes alla nämndemännens underskrifter med 
tydliga namn. **) Hvar emellertid tingsplatsen varit på Kjulaås 
är numera icke bekant. En författare har sagt, att den skulle 
hafva varit belägen vid ett ställe, som kallas Tingsås, men det 
är föga troligt, ty det ligger midt inne i skogen och domare
ringarne pläga alltid ligga vid stora vägen.

") Hofberg, »Nerikes gamla minnen», sid. 35. Brefvet är utfärdadt 
»apud ecclesiam Miedhellösa» (vid Mellösa kyrka).

**) I »Svenska Riksarkivets pergamentsbref» (N:o 1634) omtalas 
ett den 10 Oktober 1381 på »Kiwlboase» (Kjulaås) af vice härads
höfdingen i Ostra Rekarne utfärdadt fastebref. O. M—s.
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Lektor Aminson: Till hvad den siste talaren anförde ber 
jag blott att fä tillägga, att det står på det dombref han om
nämnde, att det är »träflädt på rätter tingstad på Kjuläs.»

Kandidat Boije: Då nu den åsigten framstälts, att domare- 
ringarne varit använda till offerplatser, så vill jag påpeka en 
omständighet, som kanske torde kunna bidraga till frågans be
svarande eller åtminstone gifva ett stöd åt doktor Hofbergs an
tagande. Det finnes såsom bekant ett gammalt namn på offer
ställen, nämligen harg (på isländska horg), hvilket just betyder 
stenaltare. Det fortlefver ännu uti åtskilliga byanamn flerestä
des inom landet. Skulle nian nu vid undersökning finna, att 
dessa domareringar äro belägna vid eller i närheten af sådana 
orter, i hvilkas namn ordet harg ingår, såsom t. ex. Thorshälla 
eller Thorshall, så hade man der ett bevis för att dessa kretsar 
varit använda till offerplatser och att man i dem hade de gamla 
hargarne.

Prosten Salenius: Jag har en sak att tillägga, nämligen 
att det finnes anteckningar örn att ännu länge efter år 1595 
tingspredikningar höllos i Kjula kyrka. Således måste ting 
hafva blifvit hållna på åsen fortfarande, emedan kyrkan icke 
kunde hafva begagnats till tingskyrka, örn ej ting i närheten 
deraf verkligen blifvit hållna. De anteckningar, af hvilka dessa 
upplysningar erhållas, gå ända till slutet af 1600-talet, och inne
hålla uppgifter örn hvilka af presterskapet, som tjenstgjort vid 
hvarje tillfälle.

Doktor Montelius: I det jag antager, att den forsknings
metod, som kandidat Boije förordat, skulle kunna leda till vig
tiga resultat i frågan, ber jag att få fästa uppmärksamheten på 
en annan omständighet, som kanske också bör iakttagas. Det 
torde nämligen vara skäl att efterse, om å de stenar, som bilda 
sjelfva ringen, eller å den sten, som ofta befinner sig i midten 
deraf, kunna spåras sådana skålformiga fördjupningar, som fin
nas på de s. k. elfva-stenarne, hvarom lektor Wiberg väntas 
skola hålla föredrag. Det är med skäl antaget, att dessa ste
nar varit använda vid offren i gamla tider, såsom stöd för hvil
ken åsigt åtskilligt kan anföras, bland annat det, att man ännu
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flerestädes i Sverige offrar i stenar nied sådana skålformiga 
fördjupningar. Det finnes dessutom äfven andra omständig
heter, som bestyrka att de urholkade stenarne varit offerstenar, 
nämligen att i närheten af dem pläga ligga källor, som ännu i 
dag betraktas såsom offerkällor. Detta är särskildt fallet med 
den stora »Ballerstenen»*) vid Falköpings station; der finnes en 
källa, som, enligt hvad ryktet säger, ännu på senaste tider varit 
använd såsom offerkälla. Så vidt jag vet, känner man visser
ligen ännu intet örn sådana skålformiga fördjupningar å domare- 
ringarnes stenar, men då det vore skäl att anställa undersök
ningar derom, har jag här velat påpeka saken. — I afseende på 
den åsigt doktor Hofberg framstält ber jag få nämna, att äfven 
om dessa så kallade domareringar ursprungligen varit alsedda 
för annat ändamål, det dock kan hända att de under senare 
tider varit använda till tingsplatser. Man har bestämda bevis 
för, att ting under medeltiden blifvit hållna på platser som icke 
varit ursprungligen afsedda till tingsställen, såsom t. ex. på 
stora grafhögar. Jag minnes särskildt, att det varit fället med 
den stora Anundshögen i Badelunda socken, Vestmanland; man 
har ännu qvar ett dombref från år 1392, i hvilket det uttryck
ligen säges, att det är utfärdadt på »tinget vid Anundahög.» **) 
Då det icke med skäl kan antagas, att denna hög blifvit upp
kastad endast såsom tingshög, så ligger deri en antydan örn, 
att man vid tingen begagnade lokaler som voro lämpliga för 
ändamålet, utan att de ursprungligen derför varit afsedda, och 
naturligt är äfven att, då tingen hållos under öppen himmel, 
man dertill företrädesvis valde sådana ställen, att den som talade 
kunde stå på en upphöjd plats, hvarifrån han hördes vida om
kring.

Lektor Wiberg: Jag är förekommen af doktor Montelius, 
men jag vill begagna tillfället att på det lifligaste instämma i 
den önskan han uttalade, eller att vid alla sådana s. k. domare- 
ringar eller tingsplatser, som man känner till, undersökning 
måtte anställas, huruvida elfva-stenar der förefinnas. Man må 
dervid komma ihog, att de der elfva-stenarne äro af flere olika

*) Afbildad å sid. 133 i andra upplagan af prof. Nilssons »Brons
åldern».

**) »Sveriges historia», lia delen (af Montelius), sid. 465, not.

MÖTET 1 STRENGNÄS, AUGUSTI 1 877.
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slag — jag tror 111ig åtminstone kunna bevisa det. Det är 
visserligen säkrast, örn man kan tå reda på de skålformiga för
djupningarna, som spela en så stor rol, icke blott i vårt land, 
utan i hela mellersta Europas arkeologi, men det tinnes äfven 
sådana stenar af annan form, hvilka jag tror mig kunna ådaga
lägga i alla fäll äro elfvastenar. Denna bevisning är redan för
sökt, men jag hoppas kunna ytterligare förstärka den.

Kamrer Lundgren: Med anledning af den förevarande frå
gan ber jag att få nämna, att nära Vingåkers station finnes en 
domarering bestående af tolf stenar, och i dess närhet en källa, 
som ännu för 40 år sedan besöktes af befolkningen. Omkring 
denna domarering finnes också Vingåkersbygdens största gräf
fält, hvilket är 1852 undersöktes af Richard Dybeck, och som 
dervid visade sig tillhöra jernåldern; troligen är domareringen 
samtidig med densamma.

Tvänne föredrag höllos derefter, af doktor Montelius »Om 
våra förfäders invandring till Sverige», och af domprosten 
Strömberg »Strengnäs stad och omnejd, några forskningar och 
minnen». *)

Sedan dagens förhandlingar dermed voro afslutade, besökte 
mötets deltagare dels den tillfälliga utställning af färnsåker från 
Södermanland, som af lektor Aminson och domkyrkokomminister 
Wahlfisk blifvit anordnad i Elementarläroverkets hus, dels 
den dyrbara samling af kyrkliga fornminnen från medeltiden, 
som förvaras i domkyrkan. En närmare kännedom örn båda 
dessa rikhaltiga samlingar erhålles af de utförliga tryckta för
teckningarna. Bidrag till den tillfälliga utställningen hade lem- 
nats af Södermanlands Fornminnesförenings och Elementar
läroverkets dermed förenade samling, samt från de samlingar 
som tillhöra herr Edvard Bohnstedt, grefve Carl Bonde, friherre 
6. von Duben, doktor H. Hofberg, gre.varne Adam och Claes 
Lewenhaupt, doktor P. A. Levin, friherre J. G. Sack, herr Karl

‘) Det senare föredraget lär komma att, omarbetadt och utvidgadt, 
utgifvas särskildt.
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Schmidt, m. fl. *) Den sistnämnde hade dessutom utstält en af 
honom med synnerlig noggranhet utförd karta öfver fornminnena 
i Rönö och nolebo härad.
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Tisdagen den 21 Augusti kl. V2 9 f. m. företogo mötesdel- 
tagarne med ångfartyget Tynnelsö en utfärd till den i närheten 
af Hesselbyholm belägna »Rellingeborg», en storartad, af ohuggna, 
löst på hvarandra stapplade gråstensblock bildad ringmur. Sedan 
besägos Vårfruberga klosterruiner på Fogdön och flere af den 
fornminnesrika Selaöns märkligaste grafhögar, bautastenar och 
runstenar, den under namn af »Åsa domaresäte» kända skepps- 
sättningen, **) samt Tynnelsö slott. Både vid Hesselbyholm och 
Tynnelsö utvecklade egarne, på förra stället Svenska Fornmin
nesföreningens ordförande friherre Stiernstedt, och på det senare 
stället löjtnant Boström, en storartad gästfrihet, och för färden 
till Rellingeborg liksom för den öfver Selaön hade traktens jord
egare kostnadsfritt anskaffat en stor mängd åkdon, trots den 
brådskande skördetiden.

Onsdagen den 22 Augusti kl. 10 f. m. fortsattes mötets för
handlingar, hvarvid Ordföranden först helsade herr riksantiqva- 
rien Hildebrand välkommen, hvilken af angelägna göromål 
varit hindrad att förr infinna sig vid mötet.

Derefter föredrogs den tredje frågan:
Till hvilken tid höra de så kallade skepps sättning arna?
Lektor Wiberg: Jag hade väntat, att någon annan, som 

bättre kände till detta ämne, skulle begära ordet, men då så ej 
skett, ber jag att få yttra några ord. Jag tror, att skeppssätt- 
ningarna, åtminstone i mellersta Sverige, tillhöra den senare jern- 
åldern, hvilket dock naturligtvis ej hindrar, att de äfven kuuna 
hafva funnits under den äldre jernåldern. Uti den trakt, jag 
haft tillfälle att i detta afseende bäst iakttaga, har jag funnit,

*) De flesta i dessa samlingar förvarade fornsaker från stenåldern 
äro omtalade i »Antiqvarisk tidskrift för Sverige», 3:e delen, sid. 303 
— 309 och 423—425.

**) Afbildad i Dybecks »Runa», 1842, sista plancben, lig. 10 och 
11; jfr sid. 24.
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att skeppssättningar ligga i sammanhang med gräffält från den 
senare jernåldern, och vi hafva dessutom i sagorna en mängd 
uppgifter, som tala örn, huru kämpen sattes i sitt skepp efter 
döden och på det sättet begrofs. Af dessa omständigheter 
tycker jag mig kunna sluta till behörigheten af hvad jag nyss 
yttrade, eller att vi med säkerhet torde kunna förlägga skepps- 
sättningarna till den senare jernåldern, utan att dock dermed 
förneka möjligheten af deras tillvaro äfven under en äldre tid.

Kyrkoherden Ljungström: Jag skulle vilja framhålla, att 
skeppssättningarna understundom tillhöra en något äldre tid än 
den lektor Wiberg nu antydt. Jag grundar denna min mening 
på den kännedom jag eger örn ett särdeles stort gräffält i när
heten af min hemort, på hvilket finnas stensättningar icke blott 
i skeppsform utan äfven af den vanliga runda ringformen, hvilka 
senare man i Vestergölland kallar »domaresäten». I närheten 
af dessa stensättningar har man nu funnit vapen och verktyg, 
som visa en något högre ålder än den yngre jernålderns. Då 
dessutom, såsom sagdt, stensättningar med skeppsform här före
komma alldeles intill och blandade med runda stensättningar, 
hvilka senare man antagit skulle förskrifva sig från en något 
äldre tid än den yngre jernåldern, så ligger häri en antydan 
om att skeppssättningarna äfven kunna gå upp till denna äldre 
tid, ehuruväl jag ej vill påstå, att denna omständighet utgör 
något bestämdt bevis derför. Det fält, hvarom jag nu talar, al
berget mellan Skara och Lidköping, i Säfvareds pastorat. Der 
finnes en hög ås, sorn kallas Brakelund; uppe på densamma 
finnes en rund stensättning, men på dess sydsida är ett större 
falt, som har en utsträckning af cirka 300 alnar, och der finnas 
icke mindre än fem skeppssättningar. Många af dessa äro myc
ket förstörda, meli ingen dock mera än att nian mycket väl kan 
spåra skeppsformen. Uti ett litet arbete, som jag gaf ut för 
några år sedan, finnes en karta öfver dessa skeppssättningar. *)

Lektor WIBERG: Jag vill blott påminna örn, att jag i mitt
förra anförande tydligt tillkännagaf, att det var inom den del 
af Sverige jag haft tillfälle att närmare studera, som jag ansåg

*) Ljungström, »Kinnefjerdings och Kållands härader samt staden 
Lidköping», sid. 52.
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skeppssättningarna tillhöra ilen yngre jernålder!). Särskildt vid
håller jag detta i fråga om Gestrikland, i synnerhet dess kusttrak
ter, och annorstädes tror jag ej att några skeppssättningar inom 
detta landskap förekomma. Då jag nu icke heller har ringaste 
anledning att bestrida riktigheten af hvad min ärade vän kyr
koherden Ljungström nyss yttrade, så finner jag att deraf icke 
kan följa annat, än att skeppssättningarna tillhöra olika tider 
inom olika landskap. Jag är så mycket mera böjd att antaga 
detta, som det är alldeles obestridligt, att kulturen i Gestrikland 
är mycket yngre än i de trakter, som den siste talaren om
nämnde.

Kyrkoherden Ljungström: Det är ytterligare en skepps- 
sättning, som jag väl känner till, ty den ligger alldeles intill 
min bostad (Tunhems prestgård). Den är till en del förstörd, 
men har ännu maststenen qvarstående; likaledes äro både för- 
och akterstammen försedda med större stenar. I närheten finnas 
åtskilliga högkummel, och jag har gräft i några af dem samt 
funnit kol, aska och brända ben. Doktor Montelius har sett 
dessa skeppssättningar, hvadan måhända han kan upplysa oss 
örn de tillhöra den ena eller andra perioden.

Doktor Hofberg: Min erfarenhet örn dessa fornlemningar, 
hvad angår mellersta Sverige, är den, att de otvifvelaktigt till
höra den yngre jernåldern. I Nerike, som jag genomsökt, fin
nas fem skeppssättningar, af hvilka tre äro belägna på klinger
åsen i Götlunda socken. I en af dessa skeppssättningar står 
en runsten, som otvifvelaktigt är rest öfver den person, som der 
är begifven. *) På Aland finnes äfven en skeppssättning, men, 
så vidt man vet, hafva hittills inga saker der blifvit funna från 
vare sig sten-, brons- eller den äldre jernåldern, och då nu en 
skeppssättning der finnes, så tyckes det vara tydligt, att denna 
tillhör den yngre jernåldern.

Doktor Montelius: Jag är af alldeles samma åsigt som 
de siste talarne, eller att skeppssättningarna åtminstone i mel
lersta Sverige måste anses tillhöra den yngre jernåldern. Hvad
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*) Hofberg, »Nerikes gamla minnen», sid 81, och afbildning sid. 82.
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beträffar det, som deli siste talaren anförde örn Aland, sä delar 
jag fullkomligt hans uppfattning. Man känner ej från Aland fynd 
från någon annan period än den yngre jernålder^ 1 Helsing
fors museum finnes ett ej obetydligt antal fynd från denna pe
riod anträffade på Aland, men ej ett enda tillhörande någon 
annan period. Deraf vill jag visserligen icke draga den slut 
satsen, att ön icke förr varit bebodd, men man kan med ganska 
stor sannolikhet antaga, att de fasta fornlemningarna tillhöra 
samma period som den, hvarifrån de många fynden härstamma. 
Likaså anser jag, att den nämnda runstenen i Nerike är mycket 
betecknande för den omgifvande stensättningens ålder, emedan 
denna runsten ej kan vara äldre än från den yngre jernålder!!, 
och dess samtidighet med skeppssättningen torde vara utom 
allt tvifvel. Vid Lilla Lundby i Lids socken, Södermanland, 
finnes en med den nyss nämnda ungefär samtidig runsten, som 
står i ena stäfven af en skeppssättning. *) Dessa båda fäll sy 
nas höja öfver allt tvifvel, att åtminstone de flesta af dessa 
fornminnen, såsom herrar Wiberg och Hofberg nämnt, tillhöra 
den yngre jernåldern. Huruvida de äfven kunna tillhöra den 
äldre jernåldern, tror jag vara försigtigast att tills vidare lemna 
öppet; så vidt jag känner, finnes intet fynd frän någon skepps
sättning, som lemnar stöd för en sådan åsigt. Deruti ligger 
visserligen intet bevis, och jag vill alltså ej yttra något bestämdt, 
så mycket mindre som Worsaae är benägen att hänföra de skepps- 
sättningar, som finnas i södra Skandinavien och Kurland till den 
äldre jernåldern.

Vid Slawehk i Lifland har nyligen blifvit gjordt ett särde
les märkvärdigt fynd. På bottnen af ett stort aflångt stenröse 
träffades en skeppssättning, som att döma af den beskrifning 
grefve Sievers lemnat, **) skulle hafva en bestämd likhet med 
de skandinaviska skeppssättningarua. Man såg konturerna 
af skeppets yttre sidor och äfven roddarebänkarne. Vill man 
emellertid vara riktigt kritisk, så kail man icke förbise den om
ständigheten, att det vid borttagandet af ett stort röse kan vara

*) Dybeck, »Svenska runurkunder», N:o 46, och »Sveriges historia», 
Ira delen, sid. 356.

") I »Sitzungsberichte der Berliner Gesellschaft för Anthropologie, 
Ethnologie utaf Urgeschichte», d. 16 Oktober 1875; och i »Verhand- 
lungen der- gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat», band 8, haft. 3.
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svårt att afgöra, om de stenar, som ligga på dess botten, till
höra en så invecklad figur som en skeppssättning med roddare- 
bänkar, eller örn de tillhöra sjelfva röset. Det är fara värdt 
att, om man fått den idén att en skeppssättning förelåge, man 
kan blifva frestad att taga bort stenarne på ett sådant sätt, att 
de qvarvarande bilda en skeppssättning. Emellertid tyckes det 
af de detaljerade uppgifterna örn stenarnes läge i det af grefve 
Sievers beskrifna röset, som om en sådan anmärkning i detta 
fall icke vore befogad, utan ett af stenar bildadt skepp synes 
verkligen hafva varit doldt under röset. Detta är den enda 
skeppssättning af sådant slag, som man hittills känner, ty alla 
andra äro belägna i dagen på sjelfva jordytan och icke täckta 
af vare sig jordhögar eller stenrösen. Det torde kunna an
tagas, att en sådan stensättning dold af ett stenröse vore en 
mellanform mellan de vanliga skeppssättningarna och de graf
var, som bildats på det sätt att den döde blifvit satt i ett verk
ligt skepp och en hög uppkastad deröfver. Hvad nu åldern af 
denna Utländska skeppssättning beträffar, så är dess kärkomst 
från den äldre jernåldern alldeles obestridlig. Man kan emel
lertid icke gerna häraf draga någon slutsats i afseende på de 
svenska, skeppssättningarnas ålder, dels derför att dessa finnas 
i ett annat land, och dels derföre att de till sin form äro af- 
vikande. Fyndet i stenskeppet vid Slawehk är emellertid allt 
för märkvärdigt för att förbigås. Jag vill ock nämna, att några 
arkeologer i Östersjöländerna, bland andra Grewingk, *) synas 
böjda för att hänföra denna skeppssättning till den yngre jern
åldern, men detta är utan tvifvel ett missförstånd, ty det kan 
lätt bevisas, att de i sammanhang dermed funna sakerna till
höra 4:e århundradet efter Kristus eller tiden deromkring, så
ledes just den äldre jernålderns blomstringstid. I närheten äro 
äfven romerska mynt från samma period nyligen anträffade, 
hvilket fynd också synes haft inflytande på Grewingks mening, 
så att han nu mera icke håller så mycket på sin förra åsigt 
utan är böjd för att i likhet med de nordiska fornforskarne hän
föra stenskeppet vid Slawehk till den äldre jernåldern.
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') »Das Slawehk-Steinschiff in Mittel-Livland» (Dorpat 1876); och i 
»Archiv fur Anthropologie», band. 10 sid. 73 och följ.



Derefter öfvergick nian till den fjerde frågan:
Hvilka till senare tid bevarade kyrkor i Södermanland kunna 

anses vara de äldsta?
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Prosten SALENIUS: I den trakt der jag är bosatt äro
Kjula, Sundby och Jäders kyrkor sannolikt de äldsta. Man har 
visserligen icke qvar några dokument, som kunna bevisa detta, 
men ett bevis är dessa kyrkors närhet till den stora stråkväg, 
som af ålder gått fram i dessa trakter. Det är mycket säkert, 
att Kjulabygden är bland de äldsta bygder i mellersta Sverige. 
Detta gäller i synnerhet örn den norra delen af socknen, men 
äfven den södra delen synes hafva varit mycket tidigt odlad, 
ehuru af en annan folkstam. Det synes nämligen vara alldeles 
otvifvelaktigt, att denna södra del, som består af skog och sump
mark, blifvit bruten af finnar. Detta är så mycket sannolikare, 
som der ännu finnas qvar finska namn pä bondgårdar och torp. 
Uti dessa obygder i södra delen af socknen, med dess glesa och 
fattiga befolkning, tänkte man ej på att föra upp en kyrka till 
gemensam gudstjenst, men i norra delen af socknen omkring 
Mälaren, der folket bosatte sig tätare och började göra odlingar 
invid åsen, samt upptog den ena bygden efter den andra, der 
anlades kyrkan. Hon är i sitt nuvarande skick mycket förän
drad mot hvad hon ursprungligen varit. Hon har från första 
början varit af rektangulär form och bygd af kullerstenar, som 
hopletats på åsen. Efter de antydningar man har, kan man 
anse att Kjula kyrka varit den äldsta. Sedermera under den 
tid, då Eskilstuna kloster florerade, har sannolikt Sundby kyrka 
blifvit anlagd. Sundby räknas nu till samma pastorat som Kjula, 
men att så icke förr varit förhållandet är säkert, ty på den 
tiden fanns ingen kommunikation mellan de båda kyrkorna an
nat än sjöledes. Att åter Sundby kyrka uppkommit under kloster- 
tiden är säkert deraf, att en nedanför åsen belägen trädgård, 
som tillhör Sundbyholm, af gammalt kallas Klosterträdgården. 
Jag har i Eskilstuna sökt efter några dokument från kloster- 
tiden, som skulle kunna bestyrka ett sådant påstående, men icke 
lyckats; förmodligen hafva alla handlingar, som talat derom, 
blifvit förstörda genom vådeld. Hvad beträffar det, äldre arki
vet i Kjula, sä brann det upp omkring år 1(>24. Afven i Sund
by bär jag sökt efter dokument, men icke funnit några; de äldre
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handlingarna äro troligen äfven der uppbrunna. Enligt folksäg
nen anses båda kyrkorna hafva tillkommit i början af 1100-talet. 
Hvad som derom skulle kunna gifva bestämdt vittnesbörd vore 
grafmonumenten, men det äldsta som tinnes i Kjula är frän år 
1418 öfver en der tjenstgörande prestman Sven Olofsson.

Jag är således öfvertygad örn att dessa kyrkor, och kanske 
äfven Jäders kyrka, äro bland de äldsta uti landskapet. Der
för talar ännu en sak, nämligen att kring den numera urtappade 
Kafjärden låg ett mycket rikt och fruktbart land, der många 
kyrkor tidigt uppstodo. Det har gått en sägen örn, att Olof 
den helige farit fram denna väg; den har nämligen utgjort en 
del af en stråkväg, som fortsatts ända ned åt Bråviken. Några 
andra bevis än dem jag redan anfört, har jag ej att tillägga, 
ty byggnadsstilen är alldeles lik alla sådana kyrkors.

Amanuensen Eichhorn : Jag tror i motsats till den före
gående talaren, att några säkra bevis för en byggnads ålder, 
utom dem man kan hemta frän stilen, icke gifvas. Alla doku 
mentuppgifter, som kunna finnas örn en byggnads ålder, äro mycket 
bra att samla och uppteckna, men de kunna sällan bevisa, att 
den byggnad jag har för ögonen är densamma som den, hvarom 
handlingarna tala. Sägner äro ännu mindre att lita på, och 
äfven mera allmänna slutledningar duga i det fallet föga. De 
kunna styrka ett faktum, som man har till en viss grad bevisat 
på annat sätt, men i sig sjelfva äro de intet bevis. Således 
tror jag icke, att något annat sätt finnes att bevisa en byggnads 
ålder, än att konsthistoriskt och arkeologiskt göra det.

Bland gamla kyrkor i Södermanland hafva vi Munsö kyrka, 
som är en rundkyrka och härstammar från den äldre romanska 
stilen. Vidare kan nian anföra Botkyrka, der den bekanta run- 
ristade grafstenen funnits, som tillhör 1100-talet.*) För öfrigt 
tror jag icke, att vi hafva några särdeles gamla kyrkor att om
tala här i Södermanland, ty detta landskap har öfver hufvud 
tillhört den mest odlade bygden i Sverige, och i sådana bygder 
är det som de gamla kyrkorna först stryka med. Det är näm
ligen tydligt, att behofvet af bättre och nyare byggnader mest 
gör sig gällande i rika bygder, hvadan der de gamla först för
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*) Afbildad i »Sveriges historia», Ira delen, sid. 366.
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svinna. Hvad deremot beträffar frågan om den domkyrka, som 
vi här hafva för ögonen, så tillhör den ett ämne, som sedermera 
kommer att blifva föremål för öfverläggning. I allmänhet tror 
jag, att alla karakteristiska detaljer saknas i Södermanlands 
kyrkor, derföre att de äro tillkomna i en jemförelsevis nyare 
tid och icke tillhöra en bygd, der en mera konstnärlig smak 
varit rådande af ålder; det är blott ett landskap i Sverige, der 
man kan tala örn en landskapsstil, och det är Gotland. — Hvad 
beträffar en fråga, som nyligen blifvit bragd å bane, nämligen 
den örn Nämndö kyrkas höga ålder *), så beror den efter allt 
hvad jag kan förstå endast på ett misstag. Frågan gäller näm
ligen ett årtal, som skulle hafva funnits i denna kyrka, hvilken 
för öfrigt nu för länge sedan är försvunnen. Ofver altaret skall 
hafva varit aubragt det af några bland församlingsborna lästa 
årtalet 870, och man har försökt att på detta faktum uppbygga 
en bevisning. Det är emellertid onekligt, att örn årtalet verk
ligen varit från den tid det angifver, så hade det varit tecknadt 
med sådana bokstäfver eller siffror och i en sådan stil, att det 
fordrats arkeologiska kunskaper för att läsa detsamma. För 
öfrigt är det ett bestämdt faktum, att årtal på så gamla kyrkor 
ingenstädes i hela verlden förekomma. Daterade kyrkliga före
mål finnas i de sydliga länderna först från 900—1000-talen, och 
här i Sverige är det visst, att vi icke hafva daterade föremål 
förr än från 1200-talet. För öfrigt hör hela denna sak icke till den 
förevarande frågan, ty Nämndö kyrka är såsom sagdt förstörd.

Prosten Salenius: Beträffande det att man brutit ned
gamla kyrkor och bygd nya, så har det varit händelsen med 
både Kjula och Jäders kyrkor, att de blifvit vidbygda två eller 
tre gånger; jag vill dervid dock icke tala örn de sista tillbygg
naderna, som skett på 1600- eller 1700-talen. Man ser emeller
tid tydligt, att kyrkorna från början varit för små, och sedan 
blifvit tillbygda, men icke nedrifva och ombygda, såsom herr 
Eichhorn antog hafva skett med många kyrkor. Ar det bevi- 
sadt, att rundbågsstilen är den äldsta, så bör jag tillägga, att 
en sådan stil icke finnes i dessa kyrkor. Att alla de omstän

*) Agrell i »Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria», I, 
sid. 11G.
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digheter jag anfört icke kunna bestämma årtalet för kyrkornas 
anläggning medgifver jag, men jag tror dock, att de böra till 
erkännas mera värde än den siste talaren förmenade. Det finnes 
äfven anteckningar, som säga, att Kjula kyrka redan för några 
hundra år sedan ansågs vara tillkommen på 1100-talet, och att 
Sundby tillkommit samtidigt vet man deraf, att det försöktes 
att anlägga en väg mellan dessa båda kyrkor, men det kunde 
man icke, emedan de skiljdes åt af två fjärdar, nämligen Ka- 
fjärden odi Rönningen. Då frågan har blifvit upptagen till dis
kussion, har jag velat nämna mina egna åsigter i ämnet, och 
dessa har jag icke hemtat från mig sjelf, utan från personer, 
som bättre känna till saken än jag.

Lektor Aminson: Frågan örn Nämndö kyrkas höga ålder 
berördes i förbigående af herr Eichhorn, och ehuru den knap
past hör till det förevarande ämnet, ber jag att dertill få lägga 
några ord. Såsom utgifvare af Södermanlands Fornminnesför
enings tidskrift har jag nödgats af brist på utrymme stympa 
den der intagna utförliga och eljest mycket vackra afhandlingen 
örn Nämndö kyrka. Författaren håller för öfrigt just icke mycket 
på den der uppgiften om årtalet; han har endast velat bevisa, 
att Nämndö kyrka varit mycket gammal. Hvad vi nu hört eller 
att, örn årtalet 870 verkligen funnits, så hade det varit skrifvet 
med romerska siffror, är ju påtagligt; och hvad en gammal man 
berättat sig hafva sett såsom yngling, tror jag icke heller bety
der så mycket. Jag har blott velat nämna detta derföre, att 
författarens arbete på grund af den nödtvungna stympningen 
kanske framträder i en drägt, som är en annan än den förfat
taren velat deråt gifva.

Amanuensen- Eichhorn: Med anledning af den sista frågan 
ber jag att få framställa ett försök till förklaring af det för
hållande, som der är i fråga, nämligen att en gammal man på 
1770- eller 1780-talet uppgifvit sig hafva såsom yngling läst år
talet 870 uti den ifrågavarande kyrkan, som förstördes af rys- 
sarne år 1719. Det var på 1600-talet ej ovanligt, att man på 
kyrkor och kyrkliga föremål anbragte årtal för deras tillkomst, 
som voro grundade på de då rådande åsigterna örn vår kulturs 
höga ålder. Sådana inskrifter anföras i ganska stort antal af 
våra äldre topografer såsom uppsatta på taflor ut. m. Detta
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kronologiska intresse visade sig under 1600-talets senare del 
särdeles starkt hos presterskapet i församlingarna. Det är så
ledes icke omöjligt, att ett årtal funnits anbragt i denna kyrka, 
men hvad som är visst är, att det icke tillkommit på den tid 
det angifver. Således behöfver icke den gamle mannens uppgift 
vara oriktig, men såsom bevis för kyrkans ålder gäller den all
deles ingenting. Hvad för öfrigt beträffar sättet att sluta sig till 
kyrkors ålder, så vidhåller jag hvad jag derom förut yttrat, eller 
att de enda vetenskapligt säkra bevisen äro de konsthistoriska. 
Konsthistorien såsom vetenskap har nu hunnit så långt, att något 
försök att utan hennes biträde döma öfver föremål, som höra 
under henne, är, örn icke misslyckadt, åtminstone öfverflödigt. 
Jag har velat säga detta derföre, att man flerestädes i vårt land 
tyckes vara mera benägen att af skriftliga eller muntliga berät
telser sluta sig till kyrkors ålder.

Domkyrkokomminister!! Wahlfisk: Oaktadt jag icke kan 
anföra några konsthistoriska bevis, vill jag dock anföra några, 
som tala för en hög ålder hos en af Södermanlands kyrkor. 
Det är Eskilstuna eller Fors kyrka, såsom den fordomdags 
kallades. Jag vill icke så mycket fasta mig vid traditionen om, 
att den helige Eskils lik hitfördes år 1060, ehuru man icke må 
helt och hållet förbise detta, men örn man betraktar sjelfva 
kyrkan, som fått åtminstone tre särskilda tillbyggnader i olika 
tider, så tinner man, att det egentliga skeppet, omkring 40 alnar 
långt, är uppfördt af grofva ohuggna stenblock, att väggarne 
stödjas af 3—5 alnar breda och 2—3 alnar djupa sträfpelare, 
samt att insidan likaledes uppbäres af massiva stödjepelare, 
hvilka förmodligen utgjort stöd för hvalf, som, innan kyrkan 
första gången brann, varit, slagna öfver det ursprungliga skeppet. 
Jag ser häri skäl att antaga, att detta skepp är af mycket hög 
ålder. Kyrkans torn åter förråder en långt senare tid; det är 
också uppfördt på 1400 talet, efter hvad en anteckning i kyrko
arkivet utvisar. Vidare finnes der en korsbyggnad, som är upp
förd år 1664, och slutligen är koret tillkommet i ännu senare tid. 
Det egentligen gamla i kyrkan är således den del deraf, som 
går till korsgången, och jag anhåller, att de herrar, som känna 
stilen hos våra gamla kyrkor, måtte egna sin uppmärksamhet 
äfven åt denna.



Kyrkoherden LJUNGSTRÖM: Jag har begärt ordet för att
gifva kraft åt herr Eichhorns varning att fästa sig vid traditio
ner. Såsom exempel derpå vill jag nämna, att i Vestergötland 
finnes en kyrka, som heter Skörstorp, om hvilkens ålder Mellin 
i början af detta århundrade gjort en lång undersökning, som 
icke håller streck för kritiken. I samma provins finnes en annan 
liten kyrka, belägen i nordligaste ändan af Kållands härad, örn 
hvilken man har uppgifter, som gå ända till år 870, och som 
äfven upptaga namnen på egarne till Trallebergs egendom ända 
upp till samma aflägsna tidpunkt. Sådana traditioner bör man 
dock noga akta sig att följa.

Amanuensen Eichhorn: Det är visserligen möjligt, att
några delar af Eskilstuna kyrka kunna hafva en temmeligen 
hög ålder; i alla händelser härröra de från medeltiden. Kunde 
det bevisas, att de i fråga varande sträfpelarne äro samman- 
bygda med kyrkan och ingå uti den ursprungliga planen, så är 
det emellertid ett bevis för att hon icke är så gammal, ty sträf- 
pelarne tillhöra gotiken och icke den äldsta byggnadsstilen; 
men för öfrigt är det mycket möjligt, att kyrkan kan hafva till. 
hört den romaniska tiden. Att en kyrka är uppförd af grå- 
stensblock, bevisar egentligen ingenting annat, än att hon till
kommit i en trakt, der det varit svårt att få tegel till byggnads
material. Man upphörde visserligen i allmänhet att begagna 
gråstenen såsom byggnadsmaterial på 1300-talet, men i vissa 
trakter fortlefde detta bruk ännu ganska länge. Ser man, att 
blocken äro mycket runda och ovårdigt tillkomna, så kan man 
antaga, att de bevisa en högre ålder, men äro de med större 
omsorg valda och mera tilltuktade, så härstammar byggnaden 
säkerligen från en yngre tid. Materialets beskaffenhet är härvid 
icke just af någon stor betydelse, emedan den beror på de lo
kala förhållandena. Eskilstuna kyrka är möjligen af en hög 
ålder, men dock icke af så hög ålder, som åtskilliga andra 
kyrkor både i Södermanland och annorstädes.

214 MÖTET I STRENGNÄS, AUGUSTI 1 87 7.

Femte frågan:
Hvilka upplysningar kunna erhållas om Strengnäs dom

kyrkas ursprungliga byggnadsstil oell kyrkans byggnadshistoria?



ONSDAGEN DEN 2 2 AUGUSTI. FEMTE FRAGAN. 215

Domprosteri Strömberg: Jag lier endast att få framlägga 
några ritningar, som för två år sedan utfördes af arkitekten 
Zettervall; det kan måhända vara åf intresse att se dem för att 
i dem kunna finna stöd för åsigter, som möjligen komma att 
här uttalas.

Då åtskilliga kännare af framstående insigt uti dylika frågor 
här på platsen gjort undersökningar och jag varit i tillfälle att 
höra deras åsigter, vill jag anföra hvad den uti detta hänseende 
kanske största auktoriteten i vårt land, nämligen professor Scho
lander, uttalat såsom sin tanke. Han anser, att Strengnäs dom
kyrka ursprungligen varit en basilika. Det synes mig ock vara 
antagligt, att så varit fallet. Om man alldeles frånser från det 
under 1400-talets slut tillkomna koret, så är man lätt i tillfälle 
att se, att der måste hafva funnits vid slutet af den gamla 
kyrkan en aisis med ett fristående altare på den plats, der 
biskop Thomas’ graf är belägen. Jag stödjer min åsigt äfven 
derpå, att lemningar finnas af ett tvärskepp — som just hör till 
basilika-stilen — närmast intill den östliga delen af kyrkan, och 
hvilket tvärskepp således skar öfver sjelfva hufvudbyggnaden 
från norr till söder närmast framom den nyss omnämnda absis. 
Örn man vidare kommer i tillfälle att undersöka de nu öfver 
hvalfvet befintliga stödjemurarne, som nu tyckas icke tjena till 
annat än att uppbära takresningen, så skall man på så väl 
innan- som utansidan finna ornament af skild art, hvilka icke 
kunna hafva varit afsedda att pryda murar, som aldrig kunde 
synas. Dessa murar hafva således fordom varit uti kyrkan syn
liga, hvilket äfven bestyrkes deraf, att de visa spår af fönster. 
Vidare finnas spår af tvärskeppet i den qvarstående gamla, nu 
så kallade lilla sakristian. Slutligen finnas i vestra delen af 
kyrkan efter min uppfattning spår af hvad man i dessa bygg
nader kallar en narthex eller ett samlingsrum för katekuinenerna; 
jag tror nämligen, att hvad vi nu kalla fresko-kapellet, der en 
del af Fornminnesföreningens samlingar hafva sitt förvaringsrum, 
jemte biskop Rogges bönecell utgjort en del af denna narthex.

Amanuensen Eichhorn: I afseende på Strengnäs dom
kyrka och dess byggnadshistoria är man verkligen i den lyck
liga belägenhet, att man har i behåll både skriftliga dokument 
och lemningar, som stämma alldeles öfverens, så att man ej



behöfver tveka om tillförlitligheten af den utredning af förhål 
landena som blifvit gjord. Denna utredning är lemnad af Brunius 
och är alldeles enig med hvad den föregående talaren anförde. 
Jag ber att till hvad han sade endast få foga några fä data, 
som göra tydligt att vi hafva för oss en romanisk byggnad till- 
kommen vid olika tider, men dock så att man har qvar spår af 
den ursprungliga anläggningen. Den gamla kyrkan började upp
föras på 1100-talet och invigdes år 1291, hvaraf dock icke följer 
att hela kyrkan då var färdig.

(Talaren gaf derefter en öfversigt af kyrkans byggnads
historia och de särskilda byggnadsdelarnes ålder. Då de planer 
och teckningar, hvartill han härunder hänvisade, ej kunna här 
meddelas, är det ej heller möjligt att återgifva det sakrika an
förandet.)

Domprosten Strömberg: Jag är synnerligen tacksam för 
den särdeles klara ledning vi fått af den siste talaren för bedö
mandet af domkyrkans ursprungliga stil samt de ändringar, 
hvilka hon sedermera undergått, och hvilka icke alltid varit så 
särdeles lyckade. Jag vill dock hemställa till den ärade talaren, 
huruvida det stämmer tillsamman med bibehållandet af basilika
formen, att den vestra tillbyggnaden eller tornet, såsom riktigt 
nämndes, tillkommit under tidsrummet 1420 —44, ty först seder
mera, eller åtminstone ett decennium derefter, började tillbyg
gandet österut af det nuvarande stora koret. Kan man nu tänka 
sig, att en sådan förändring af basilika-formen skett på 1400- 
talet, att en tornbyggnad blifvit tillsatt till en förutvarande ba
silika? Jag finner häruti något som åtminstone för mig icke är 
fullt klart.

Amanuensen Eichhorn: Det är, så vidt jag vet, förhållan
det med nästan samtliga våra domkyrkor, att de fått en sådan 
tillbyggnad af torn med åtföljande sidobyggnader, som icke in
gått i den ursprungliga planen. Så är förhållandet nied Vesterås 
domkyrka, der man vet, att tornbyggnaden tillkommit mycket 
sent, och så är äfven förhållandet med Åbo domkyrka, som 
också från början var en romanisk byggnad. Det är klart, att 
man önskade uppföra torn på sådana stora byggnader, sedan 
man börjat få klart för sig, att torn behöfdes. Det finnes der-
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emot nästan ingen enda af våra gamla kyrkor, som från början 
haft torn, örn jag undantager de gotländska kyrkorna. Hvad 
åter beträffar svårigheten att anlägga en tornbyggnad utanför 
en basilika, så finner jag den icke så särdeles stor; frågan örn 
stilenlighet var nämligen något som icke förekom under medel
tiden, utan behöfde man ett torn, så bygde man ett sådant. 
Den enda svårigheten torde hafva varit den, att belysningen i 
kyrkan skadades, så vida man haft belysning från vester förut. 
Detta kunde emellertid hjelpas genom att vidga fönsteröppnin
garna, och det är äfven något, som jag tror att man gjort. 
Emellertid är det ännu i dag ett faktum, att långhuset i Streng
näs domkyrka är jemförelsevis mörkt; jag vill alldeles lemna 
derhän frågan om der funnits öfverbelysning, men klart är att 
ett midtskepp, som långt efter sedan den ursprungliga planen 
uppgjordes förses med sidoskepp, måste blifva mörkt. Jag tror 
således icke, att man i tornbyggnaden skall kunna se någon 
svårighet för antagandet af den ursprungliga basilika-formen. 
Man känner bestämdt tiden för dess uppkomst, ehuru det ej är 
visst, huruvida flere sidobyggnader då funnos vid den gamla ba
silikan; troligt är dock, att några sådana funnos.

Biskop Annerstedt: Jag ber först och främst att fä till 
den siste talaren framställa en tacksägelse för hans sakrika oell 
upplysande föredrag. I det första föredraget nämndes, att den 
så kallade nya sakristian sannolikt vore äldre än den gamla; 
och jag vill tillägga, att det är uppenbart att så är deraf, att 
ett fönster i koret på norra sidan tydligen är tillmuradt. Hvad 
beträffar frågan, huruvida kyrkan haft öfverbelysning, så är det 
märkvärdigt att gifva akt på de spår af fönster, som finnas på 
murarne öfver midthvalfvet. De äro icke lika till höjd och 
storlek, men de förtjena undersökas af sakkunniga personer, på 
det man må kunna bedöma, huru denna del af kyrkan sett ut 
vid hennes första byggande.

Domprosten Strömberg: Med anledning af det herr Ord
föranden nu yttrat, vill jag erinra de herrar, som haft tillfälle 
att se Åbo domkyrka, örn huruledes der, så vidt jag tycker mig 
minnas från mitt korta besök derstädes i fjol, den belysning, 
som i den öfre muren är anbragt, går genom fönster, som endast



befinna sig på murarnes östra hälft, utan att ega någon mot
svarighet på den vestra. Sammalunda är förhållandet här i 
Strengnäs. På de stödjemurar, som bära upp taket, befinna sig 
de lemningar efter fönster, som nyss omnämndes, alla på den 
östliga delen af de begge murarne, således i full öfverensstäm
melse med hvad fallet är i Åbo domkyrka. Detta har jag velat 
nämna till ledning för någon annan, som möjligen deraf kan 
draga en slutsats, som jag icke mäktar göra.

Hvar och en, som träder in i vestra portiken af vår dom
kyrka, skall finna, att hela denna tillbyggnad ligger snedt emot 
den öfriga kyrkan. Således måste här något arkitektoniskt 
misstag vara begånget; jag kan icke finna annat, ehuru jag 
hört personer säga, att man iakttagit liknande förhållanden på 
mer än ett håll. Likaledes vill jag anmärka, att under den 
gamla sakristian, och till en del äfven under den nya, finnas 
hvalf och källare, tydliga lemningar af någon gammal confessio 
eller krypta till förvaring af helgedomar och dylikt.

Frågan, sådan hon lyder på programmet, sönderfaller tyd
ligen i två afdelningar, nämligen uti den örn byggnadsstilen och 
den om byggnadshistorien. Den senare är visserligen i icke 
ringa mån berörd af herr Eichhorn, men möjligen återstår ett 
och annat att tillägga: Hvad som redan är nämndt, är tornets 
tillbyggnad under 1400-talets förra hälft och korets uppförande 
under slutet af samma århundrade. Sedermera har vådeld flere 
gånger öfvergått kyrkan, och sista gången antändes hon genom 
åskslag år 1723. Då förstördes isynnerhet tornet och vestra 
delen af kyrkan, hvarefter den återuppbygdes under åren 1725 
—1734 under ledning af slottsarkitekten P. Gerdes. Det är all
deles klart, att den nuvarande formen för tornbyggnaden icke 
tillhör någon som helst stil, som varit ursprunglig för kyrkan, 
minst den götiska, och det är med anledning deraf vi anhållit 
hos arkitekten Zettervall om ritningar mera i öfverensstämmelse 
med byggnadsstilen. Den äldsta byggnadshistorien omtalar, att 
kyrkan började grundläggas redan på 1100-talet af en biskop, 
som hette Vilhelm, men under det första seklet gick arbetet 
mycket trögt och afstannade tidtals dels af brist pä medel och 
dels till följd af de oroliga tiderna. Då man sedan fann att 
saken borde med kraft fullföljas, begagnade man det äfven här 
i Norden vanliga sättet för att vid dylika tillfällen vinna medel,
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nämligen löften*örn aflat. Så vunnos medel till kyrkans full
bordande af en biskop Anund, som också öfverlefde invigningen 
och den olycka som träffade det nya templet, hvilket på sjelfva 
invigningsdagen afbrann (år 1291).
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Derefter föredrogs den sjette frågan:
Hvilka källor i Södermanland äro kända såsom offerkällor?
Då ingen med anledning häraf begärde ordet, öfvergick man 

till behandling af den sjunde frågan:
Hafva under de sista åren någon ny erfarenhet vunnits eller 

några nya åsigter gjort sig gällande i fråga om gemensamma 
vetenskapliga färder för fornforskning i vårt land?

Doktor Montelius: Jag torde först få nämna, hvad me
ningen är med dessa gemensamma vetenskapliga färder, då 
några af de närvarande möjligen, icke ega närmare kännedom 
derom. Man har nämligen tätikt sig, att det vore nyttigt för 
vinnande af en närmare kännedom örn alla de olika slagen af 
fornminnen att undersöka vissa delar af landet på det sätt, att 
samtidigt en konsthistoriker, en fornforskare, en språkforskare, 
en tecknare och en man intresserad för skriftliga urkunder m. 
fl., det vill säga en expedition af fem till sex personer, hvar och 
en representerande en särskild gren af det ifrågavarande forsk
ningsområdet, aflinge till den landsdel, som borde undersökas, 
och der arbetade tillsammans under en längre eller kortare tid. 
Man har töresfält sig, att derigenom skulle vinnas större för
delar, än om hvar och en af dessa män arbetade för sig. Frågan 
har ock varit före vid åtminstone ett föregående möte, nämligen 
det i Visby — jag deltog icke deri, men känner af referaten *) 
hvad som der yttrades — samt var uppförd på programmet för 
mötet i Göteborg, ehuru den då af brist på tid icke kom under 
öfverläggning, utan uppsköts till följande möte. Jag tror det 
vara särdeles lyckligt att frågan nu kommit före, emedan vi 
hafva glädjen att se ibland oss en man, som deltagit uti sådana 
färder i Finland. Herr magister Aspelin, som här är närvarande, 
har nämligen tagit del uti båda de färder af liknande art, som

') I andra bandets andra häfte af denna tidskrift, sid. 98 -106.
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företagits i Finland, och det skulle vara för oss'särdeles lärorikt, 
om han ville meddela oss, huruvida man i Finland anser, att 
några större fördelar vunnits genom de nämnda gemensamma 
forskningsarbetena — hvilka naturligtvis alltid medföra vissa 
praktiska svårigheter i afseende på bostad m. m. — eller huru 
vida man funnit, att samma mål bättre ernåtts, om hvar och en 
af dessa forskare rest för sig eller på sin höjd i sällskap med 
en annan.

Magister Eliel Aspelin: Med anledning af den utaf
doktor Montelius till mig stälda uppmaningen, vill jag gerna 
yttra några ord örn den erfarenhet, man i Finland vunnit uti 
denna fråga, örn denna erfarenhet på något sätt kan anses bi
draga till frågans besvarande i Sverige. Jag har nämligen, 
såsom doktor Montelius upplyste, deltagit uti de expeditioner, 
som af Finska Fornminnesföreningen utsändes, den första år 
1871 och den andra år 1873. Dessa båda expeditioner, som 
buro namn af konsthistoriska expeditioner, utsändes till syd
vestra delen af Finland, och den första af dem var så samman
satt, att deri deltogo1 en arkitekt, två tecknare, en person, som 
hade sig ålagdt att uppgöra konsthistoriska beskrifningar öfver 
kyrkor och öfriga konsthistoriska föremål, vidare en arkivfor
skare, som närmast skulle genomgå sockenarkiven, och slutligen 
en person, som skulle samla traditioner och derjemte biträda 
den konsthistoriska beskrifvaren. Expeditionen var således sex 
man stark, och för sjelfva resan medförde detta åtskilliga för
delar, såsom billighet m. m., men det vetenskapliga resultatet 
visade sig icke så lyckligt. Traditionssamlandet biet först och 
främst så godt som ogjordt, ty det var i allmänhet icke tillfälle 
för den som skulle sysselsätta sig dermed, att aflägsna sig från 
kyrkbygden, emedan den öfriga expeditionen vanligen undan
gjorde allt arbete i kyrkan på tvä eller tre dagar, hvilken tid 
för honom var alldeles för knapp, i synnerhet som allmogen åt
minstone i Finland är så beskaffad, att det ej är någon lätt sak 
att få den att meddela sina sånger och sagor, utan man oftast 
måste länge vistas på en ort för att få de upplysningar man 
eftersträfva!-. Arkivforskaren kunde ofta nog hastigt slutföra 
sitt arbete, men stundom hände det att han icke var färdig, då 
den öfriga expeditionen var det, ty det inträffade ej sällan, att
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det fanns äldre arkiv, der kyrkan var alldeles ny, och der så
ledes den konsthistoriska afdelningen af expeditionen icke hade 
något att göra. Följden af den erfarenhet, som då vanns, var 
den att, när Fornminnesföreningen skulle utsända en ny expedi
tion, så afstod nian från att dermed afse något annat än de 
konsthistoriska minnenas förtecknande, beskrifvande och afteck- 
nande, och expeditionen sammansattes så, att den bestod aftvå 
egentliga tecknare och en tredje person, som skulle dels teckna 
dels uppgöra de konsthistoriska beskrifningarna. Det var äfven 
föreningens afsigt att andra gången medsända en arkitekt, men 
det lyckades ej att erhålla någon sådan. Sedan år 1873 har 
icke vidare någon dylik expedition blifvit utsänd, oaktadt det 
är föreningens afsigt att fortfarande afsända sådana, men der
emot har föreningen gifvit anslag till enskilda forskare för upp
täckande och beskrifvande af fasta fornlemningar och samlande 
af traditioner. Sålunda har nian i Finland vunnit den erfaren
heten, att ett sådant samarbete icke är det lyckligaste, och icke 
medfört de resultat, som dermed afsetts. Jag tror, att förhål
landena i Sverige hafva så mycken likhet med dem i Finland, 
att måhända samma erfarenhet här kommer att göras, i fall man 
utsänder dylika gemensamma expeditioner.

Doktor Hofberg: Jag Ilar redan förut yttrat mig idelina 
fråga; det var då hon förekom vid mötet i Visby, och hvad jag 
då uttalade har jag icke funnit skäl att frångå. Jag anser så
ledes ännu, att dessa stora expeditioner icke äro lämpliga för 
Sverige. Såsom Vitterhetsakademiens resestipendiat har jag 
nästan hvarje sommar sedan år 1864. genomrest åtskilliga delar 
af vårt land, och den erfarenhet jag på dessa resor vunnit har 
alltid synts mig tala emot de stora expeditionerna. En sådan 
skulle i första hand bestå af en arkeolog, som sysselsatte sig 
med de fasta fornlemningarna på marken, vidare af en konst
historiker, som skulle granska kyrkor och andra till hans om
råde hörande föremål, och slutligen af en språkforskare. Det 
blir då svårt att hålla en sådan expedition tillsammans, ty kom
mer fornforskaren till en församling rik på fästa fornlemningar, 
så kan han få stanna qvar der mer än en vecka för att för
teckna dem, under det att kanske kyrkan är ny och ej värd 
någon uppmärksamhet från konsthistorikerns sida, som då skall
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skiljas från den öfriga expeditionen, hvarigenom denna är sprängd 
och all nytta af samarbetet omintetgjord. Då för öfrigt dylika 
expeditioner hufvudsakligen äro ämnade att samla materialier 
för vidare bearbetning, kan en arkeolog vanligen reda sig sjelf. 
Hvad språkforskaren beträffar, så anser jag alldeles olämpligt 
att en sådan deltager i en dylik expedition, ty skall han kunna 
uträtta något, måste han naturligtvis uppehålla sig månader, ja 
år, inom den ort han skall studera. Jag tror det derföre vara 
lämpligast, att hvar och en reser för sig sjelf, förutsatt nämligen 
för arkeologen och konsthistorikern att de ega så mycken skick
lighet i teckning, att de kunna afteckna de föremål de påträffa; 
i annat fåll är biträde af en tecknare nödvändigt för dem.

Kyrkoherden Ljungström: Jag ber endast att få yttra 
min mening i afseende på språkforskarens deltagande i dessa 
gemensamma färder. Deri är jag i viss mån förekommen af 
doktor Hofberg, men vill blott tillägga att, då naturligtvis språk
forskningen på dylika exkursioner skulle omfatta bygdemålen, 
en person, som vore född i Norrland, omöjligen kunde, utan att 
under flere år hafva varit bosatt i Skåne, taga reda på det 
egendomliga i skånska dialekten, eller en gotlänning, utan att 
hafva vistats lång tid i Vestergötland, lära känna detta landskaps 
språk. Häraf torde vara klart, att språkforskarens deltagande i 
de nämnda färderna är alldeles olämpligt. Jag yttrar detta med 
stöd af hvad jag verkligen sett förekomma. På senare tider 
hafva utgifvits en del ordlistor öfver åtskilliga landskapsmål, 
och jag har funnit dem dels ofullständiga, hvilket kan vara ur
säktligt, och dels otillförlitliga. Detta senare är en följd deraf, 
att de personer som uppgjort listorna icke känt till ordens uttal 
eller vetat, hvart man skulle vända sig för att få orden upp
tecknade i enlighet med det uttal som förekommit. Derföre 
anser jag, i fäll sådana förnforskningsexkursioner skola utrustas, 
det icke vara skäl, att en särskild språkforskare medföljde, utan 
att det bästa vore, om de personer, som hafva den nödiga skick
ligheten, hvar och en inom sin landsort sökte att i språkfrågan 
göra sitt bästa, så att en gotlänning upptecknade Gotlandsmålet, 
en södermanlänning Södermanlandsmålet o. s. v.

Amanuensen Eichhorn: Jag tror att man, när man talar 
örn denna fråga, först bör fästa uppmärksamheten på hvad som
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med de gemensamma, vetenskapliga färderna menas. De före
gående talarne tyckas alla hafva fattat detta uttryck så, som 
borde dessa färder vara sammansatta af olikartade vetenskap
liga element, så att i dem borde deltaga så väl arkeologer som 
konsthistoriker, språkforskare o. s. v. Jag tror också, att frågan 
i sitt första skede uppfattades på detta sätt, men jag tror jem
väl, att denna fråga, som ännu icke spelt ut sin rol, kan fattas 
från en annan sida, mera ren och genom erfarenheten mera klar
nad. Det är icke otänkbart, att gemensamma färder för att 
undersöka ett landskap i en viss riktning kunna företagas af 
flere vetenskapsmän af ungefär samma kunskaper och syftemål. 
Örn nämligen en person utsändes att undersöka en landsdel i 
arkeologiskt hänseende, så torde icke han ensam kunna under
söka det så fullständigt och i alla delar tillfredsställande, som 
man kunde önska. Det är naturligt, att hvar och en närmast 
undersöker den del af traktens minnen, som mest intresserar 
honom. Om således en konsthistoriker utsändes för att arkeo
logiskt undersöka ett landskap, så faster han sig företrädesvis 
vid konsthistorien och förbiser vetenskapens öfriga grenar. För 
att få ett land i afseende på alla fornkunskapens grenar under
sökt, är det således nödvändigt, att specialister af alla slag ut
sändas, och att de få arbeta sjelfständigt. Ar det åter frågan 
om att rent arkeologiskt undersöka en landsända, så är det 
otvifvelaktigt, att två eller tre personer kunna uträtta betydligt 
mera än en ensam, beroende på den bekanta satsen, att fyra 
ögon se mera än två. Dertill kommer att jag tror, det man i 
fråga om dessa vetenskapliga utfärder får göra någon skilnad 
allt efter de olika landskap, till hvilka de skola sändas; vissa 
landskap äro nämligen i afseende på alla fornkunskapens grenar 
bättre undersökta än andra. Att derföre dylika vetenskapliga 
utfärder, örn sådana skola förekomma, måste utsändas med 
mycken urskilning och med klar kännedom om det mål, hvartill 
de skola sträfva, är alldeles naturligt. Jag ber dessutom att 
mot den föregående talaren, som särskildt talat om språkforsk
ningen och dess resultat, få anmärka, att han tydligen har af 
intresse för saken en smula öfverdrifvit svårigheterna med upp
tecknandet af landskapsmålen. Jag är öfvertygad örn att, i fäll 
en person, som icke eger vetenskapliga insigter, skall uppteckna 
ett landskapsmål, så behöfver han en ganska lång tid derför,
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men om en språkforskare ex professo föresätter sig en sådan 
undersökning, så tror jag icke att för honom skola förete sig 
några synnerliga svårigheter att utfinna de karakteristiska egen 
domligheterna uti det mål, som skall undersökas. En annan 
fråga blir om ordförrådets upptecknande; dertill tror jag, i likhet 
med den ärade talaren, att en rundlig tid behöfves, men såsom 
sagdt grammatiska och rent språkliga undersökningar tror jag en 
språkforskare lätt nog kunna verkställa. Jag kan som stöd 
härför anföra professor Säve, hvilken såsom bekant utforskat 
Dal-målet, utan att sjelf vara dalkarl. — Hvad för öfrigt dessa 
gemensamma utfärder beträffar, så har herr Aspelins anförande 
styrkt mig i min åsigt örn att sådana färder, örn de utföras 
med god beräkning och inskränkas inom ett visst mindre om
råde, antingen fornkunskapens, konsthistoriens eller språkforsk
ningens, kunna medföra ganska goda resultat, förutsatt näm
ligen, att de riktas åt sådana trakter, som derför äro lämpliga.

Kyrkoherden LJUNGSTRÖM: Den föregående talaren nämnde, 
att en vetenskapligt bildad person lätt nog skulle kunna utforska 
språket i en landsort. Jag åter yttrade, hvad jag förra gången 
sade, derföre att jag visste, att en vetenskapligt bildad man 
kommit med en ordlista öfver vestgöta-målet, som icke kunnat 
hålla streck inför mig såsom vestgöte, och hvad språket i Vester
götland vidkommer, så tror jag, att jag kan säga såsom den 
der studenten i den bekanta historien örn vestrogöthus och 
vestrogöthus, att »det måtte jag väl bäst känna, som sjelf är 
det.» Det fordras, att man genomträngt ej blott folkets språk 
utan äfven dess lif för att kunna uppteckna det förra.

Riksantiqvarien Hildebrand: Det var icke min mening
att här uppträda med något yttrande, emedan jag icke på för
hand kände de ärenden, som här skulle förekomma, men öfver 
den fråga, som nu är före, anser jag mig skyldig att yttra 
några ord, då jag dels sjelf har erfarenhet af sådana under
sökningar, och dels varit i tillfälle att sätta andra i stånd att 
företaga sådana. För min del anser jag något kompaniskap i 
dylika undersökningar icke vara ändamålsenligt. I afseende på 
de rent arkeologiska undersökningarna tror jag, att det vore af 
stor fördel, örn en arkeolog och en zoolog följdes åt, ty för be
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dömandet af en mängd förekommande föremål fordras äfven 
zoologiska insigter, men jag inser icke skälet, hvarföre en språk
forskare skulle medfölja på dylika expeditioner. Först och 
främst vet hvar och en, som varit med örn dylika exkursioner, 
huru vanskligt det kan vara för två personer att få logis m. m., 
och huru mycket större denna svårighet måste blifva för ett 
större antal. Vidare vet den, som känner allmogens sätt att 
besvara frågor, huru skygga de äro att gifva svar, när frågan 
framställes af en ensam person; kommer då ett större sällskap, 
så är det säkert, att den tillfrågade blir ännu mera skygg. Jag 
tror derföre, att gemenskapen icke är lämplig, utan att hvar 
och en bör begagnas der hans insigter göra honom mest egnad 
att arbeta.

Doktor S. Nordström höll derefter följande föredrag Om 
labyrinter:

Det jag har för afsigt att här yttra, kommer egentligen icke 
att vidröra de gamla, från forntiden mest ryktbara labyrinterna 
i Egypten och på andra ställen; de labyrinter, hvarom jag 
ämnar tala, stå dock med dessa i ett visst sammanhang, örn 
icke genom annat så åtminstone genom namnet, hvilket här
stammar från den egyptiska labyrinten. Detta namn har emel
lertid blifvit öfverfördt på en helt annan klass af föremål, och 
om dem är det som jag har att säga några ord. De förnämsta 
dylika labyrinter träffar man i Frankrikes katedraler inlagda i 
golfven. De äro der så allmänna, att i nästan alla de större 
franska katedralerna hafva sådana af olikfärgade stenar bildade 
figurer funnits, och finnas till en del ännu. Jag har låtit af
bilda en sådan figur, som framställer typen för dessa labyrinter. 
Den är från Locea i Italien, och från Italien härstamma äfven 
de franska. Denna figur är i verkligheten målad på en mur, 
men alldeles liknande förekomma lagda af stenar uti golf och 
äro ofta mycket stora. Om man nu från ingången följer vägen, 
så än aflägsna!- man sig från än närmar man sig till målet, till 
dess man slutligen når detsamma. Häraf finner man, att benäm
ningen labyrint är mycket oegentlig, ty figuren ser visserligen 
mycket villsam ut, men är det alldeles icke, emedan man alltid 
kommer fram till målet; af det för ögat villsamma bar emelle!--
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tid namnet kommit. Sådana labyrinters ursprung går tillbaka 
ända till den klassiska tiden. Redan Plinius säger, när han 
talar om den egyptiska labyrinten, att man icke skall tro den 
vara lik dem, som dels på golf och dels på marken äro utlagda 
för barnens lekar. Dessa, om hvilka han talar, voro utan tvifvel 
af den här förevisade typen, ty i Pompeji finnas två labyrinter, 
i Roms katakomber en, och i gamla mosaikgolf i Frankrike och 
Salzburg finnas äfven labyrinter af enahanda förm. »Dessa stå 
emellertid i sammanhang med den s. k. kretensiska labyrinten. 
Traditionen förmäler, att Dadalus skulle hafva anlagt denna 
labyrint efter den egyptiska. En sådan byggnad har emellertid 
der icke funnits, utan endast ett stenbrott, som blifvit mycket 
villsamt. Nu finner man i de gamla pompejanska labyrinterna 
afbildningar i centrum dels af Minotaurus, dels af Theseus be
kämpande Minotaurus. Vidare finnas inskrifter som betyda, att 
den som kommer in uti irrgångarne har svårt att komma ut 
utan hjelp af Ariadnes tråd. Dessa labyrinter, som otvifvelaktigt 
hafva ett hedniskt ursprung, blefvo sedermera upptagna af den 
kristna kyrkan och betraktades då i viss mån såsom erinringar 
örn Theseus och Ariadne och äfven dels såsom bilder af men- 
niskans vandringar i verldens irrgångar, dels betraktades målet 
såsom en sinnebild af himmelen eller kyrkan. De inskriptioner, 
om hvilka jag nyss talade, innehålla också att, om man icke af' 
nåd får hjelp af Ariadnes tråd, så kommer man aldrig till målet. 
Jag kan nu icke närmare ingå på denna sida af ämnet, men 
jag vill nämna, att labyrinter, af denna typ eller möjligen andra 
hafva fortlefvat ända in i våra dagar. Sedan man upphört att 
upprita sådana i kyrkorna, har man lagt ut dem på marken. 
Sålunda har man labyrinter utlagda af stenar, som antingen 
bilda de gångar hvilka man vandrar eller ock utgöra skilje- 
murarne mellan dessa gångar; äfvenså har man trädgårdslaby- 
rinter bildade af lefvande häckar, som voro mycket på modet 
under 1600-talet och hvilka voro mera att betrakta såsom verk
liga labyrinter, ity att uti dem funnos punkter, från hvilka flere 
gångar utgingo. Vidare vill jag fästa uppmärksamheten på en 
annan typ. Den har en tydlig geometrisk prägel. Man tänker 
sig först ett antal koncentriska cirklar, och drager sedan från 
den yttersta cirkelbågen öfver n:o 2 fram till n:o 3 ett tvär
streck; derefter ett annat tvärstreck från n:o 2 öfver n:o 3 till



n:o 4, o. s. v. Öfverallt der tvärstrecken skära öfver cirkel- 
bågarne, utplånas dessa. Detta kan på mångfaldigt sätt va- 
Heras, så att samma typ kan förekomma i qvadrat, i sexkant, 
i åttkant o. s. v. Slutligen hafva vi en annan typ, hvilken man 
skulle kunna kalla den skandinaviska. Den har samma egen
skap som de förut nämnda, att det icke finnes någon möjlighet 
att gå vilse på vägarne. Den har för ögat en regelbunden rund 
förm, men är från geometrisk synpunkt mycket enklare att 
konstruera. Denna typ fortlefver ännu, dels utlagd på marken 
med kullerstenar, såsom vid Enköpings kyrka, och dels såsom 
en lek för ungdom, liksom förhållandet var redan på Plinii tid. 
Den konstrueras så, att först uppritas ett kors och mellan hvar 
och en af korsets armar sättes en prick, hvilka prickar sedan 
sammanbindas med korsets ändpunkter efter en gifven regel. 
Uti de mera sammansatta inlägger man mellan korsets armar 
en eller flere vinklar, men slutar dock alltid med att sätta en 
prick, hvarefter sammanbindningen sker på samma sätt som 
nyss nämndes. Man finner, att man uti en sådan labyrint, vare 
sig den är enkel eller mera sammansatt, utan ringaste hufvud
bry finner vägen fram till centrum, örn det så må kallas, men 
äfven att sjelfva figuren ej erbjuder en så symmetrisk förm som 
de förut omtalade typerna. Nu är att märka, att labyrinter af 
denna sista förm förekomma på åtskilliga ställen i vårt land. 
Så vidt jag vet, hafva emellertid dessa icke varit föremål för 
några närmare forskningar, man har knapt några gfbildningar 
af dem. En finnes såsom sagdt vid Enköpings kyrka, utlagd 
med kullerstenar; den kallas Trojenborg och deraf finnes en af
bildning i Antiqvitetsakademiens arkiv. Vidare finnes en dylik 
figur på en kyrkklocka i Vestergötland. Af intresse är att på
peka, att Enköpings-labyrinten är belägen i närheten af kyrkan, 
och att den snarlika afbildningen i Vestergötland finnes på en 
kyrkklocka, hvilket tyder på, att dessa figurer måtte hafva haft 
någon kyrklig betydelse. Vidare omtalas åtskilliga andra så
dana labyrinter såsom befintliga i vårt land, men de flesta hafva, 
så vidt jag vet, icke blifvit afbildade. En sådan finnes vid 
Dalarö; den är utlagd med kullerstenar på marken och är om
kring 40 fot i genomskärning. Afbildningen visar, att den icke 
tyckes likna Enköpings-formen, utan att den snarare bar tycke 
af den franska typen. Vidare Ilar länge en labyrint varit känd
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från Kungsör, nära Arboga-åns utlopp i Galten. Den är känd 
under namnet drottning Kristinas labyrint, och af den har jag 
fått en afbildning, som visar att derom gäller temligen nära 
hvad jag sade örn labyrinten vid Dalarö. Från Gotland upp
gifvas fyra labyrinter, men ingen har varit föremål för afbild
ning. Den mest framstående är belägen nära Visby. Vidare 
omtalas labyrinter från Småland, och Dahlberg har meddelat en 
karta öfver en trakt, dit han förlägger en stad Troja, hvilket 
möjligen kommer af benämningen Trojenborg. Afven i Norr
land finnas labyrinter, och helt nyligen såg jag i en tidning, att 
på Hallands Väderö finnes en labyrint af på marken lagda 
stenar, som der kallas Trelleborg och säges vara gjord af skepps
brutna sjömän. Sannolikt är namnet detsamma som Trojen
borg, och traditionen om sjömännen har sedermera tillkommit. 
Vi finna således, att dylika labyrinter förekomma icke blott i 
det egentliga Sverige, utan äfven i det gamla danska området. 
I norra delen af Norge finnas också stensättningar som kallas 
Trojeborg, och i England, der det aldrig förekommit några i 
katedralerna uppritade labyrinter, — åtminstone hemta alltid 
engelska författare, som tala derom, sina exempel från Frank
rike, — hafva funnits på marken utlagda irrgångar, äfven der 
kallade Trojeborg. Således har namnet stor spridning, enär 
det förekommer i Sverige, Danmark, Norge och England.

Afsigten med detta anförande har icke varit att fullt be
lysa denna^ sak, ty dels är den alltför gåtfull och dels känner 
jag allt för litet derom. Mitt syfte har derför varit att begagna 
ett tillfälle, då sakkunnige män äro samlade, och lägga dessa 
på hjertat att söka åstadkomma ritningar öfver alla dylika sten
sättningar, som finnas i olika delar af landet. När man så fått 
materialet samladt, kan man tränga djupare in i sjelfva saken. 
Det vore alltså önskvärd! att få teckningar utvisande stenarnes 
läge samt beskrifningar häröfver och uppgift, örn labyrinten är 
belägen i närheten af någon kyrka, om ingången ligger åt något 
visst väderstreck, om de namn folket gifver dessa figurer — det 
är nämligen möjligt, att Trojenborg är ett öfverfördt namn — 
samt slutligen örn de traditioner som derom finnas. Örn till
äfventyrs någon nu har dylika upplysningar att gifva, vore så
dant af intresse att få höra; annars är jag öfveitygad örn, att 
föreningens sekreterare doktor Montelius är villig att emottaga
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de uppgifter, som kunna komma att insändas, och hvarigenom 
sannolikt ljus kommer att blifva spridt öfver dessa företeelser.

Med anledning af detta föredrag yttrade kyrkoherden Ljung
ström: Jag vill nämna att, då jag var barn och bodde inom 
Vartofta härad, roade vi oss med att rita sådana figurer, hvilka 
kallades Troja, men hvarken då eller sedermera har jag varit 
i tillfälle att höra orsaken till denna benämning. Eftersom det 
sades vara af vigt att få veta, örn dylika stensättningar lage 
nära kyrkor, så ber jag få nämna, att nordvest örn Vånga kyrka 
och helt nära densamma är en sådan Trojenborg utlagd på mar
ken af kullersten så stora som barnhufvuden. Jag bär flere 
gånger frågat efter ursprunget till denna labyrint, men ej kun
nat få någon annan upplysning än att den vore mycket gammal.

Lektor Kumlin: Den meddelade upplysningen, att dessa 
stensättningar skulle bära benämningen Trojenborg eller Troja, 
gifver mig anledning att påpeka den s. k. Ludus Troja, som 
omtalas af Virgilius. Den var af samma slag som senare tiders 
karuseller eller torneringar och bestod af hvarjehanda konstiga 
Tidningar, hvilka jag kan tänka mig hade någon likhet med de 
figurer, som dessa labyrinter bilda. Denna lek anses hafva 
intet att göra med staden Troja, — namnet skulle hafva ett 
annat ursprung, — fastän Virgilius säger, att Ludus Trojse inför
des till Italien af Ascanius. Den aflystes under Augusti tid, till 
följd deraf att en förnäm yngling dervid skadat sig.

Herr Schmidt: I närheten af Nyköping finnes en sådan 
labyrint, men jag har aldrig hört namnet Trojenborg derpå, ej 
heller ligger den närmare kyrkan än Vs mil.

Herr Friberg: För 20 år sedan var jag i tillfälle att se 
två sådana labyrinter i närheten af Horns kyrka i Vestergöt
land; ingången var från söder. Jag hörde äfven personer påstå, 
att den föregående kyrkoherdens söner hade till häst färdats 
uti dem.

Lektor Kumlin: Jag ber att få upplysa att, då jag på 
1820-talet vistades vid Kungsör, så hörde jag berättas, att drott
ning Kristina skulle hafva ridit i den der befintliga labyrinten.



Vid början af eftermiddagens sammanträde yttrade lektor 
Kumlin vidare med afseende på denna fråga: Jag ber att till 
hvad på förmiddagen anfördes derom, att de labyrintiska sten- 
sättningar, hvarom då var fråga, skulle hafva benämningen 
Troja eller Trojenborg, få göra det tillägg, att de evolutioner 
till häst, som förekommo uti Troja eller Ludus Troja, den ro
merska ynglingaleken, af Virgilius sjelf uti iEneidens 5:e bok 
(vers 588) liknas vid den kretensiska labyrinten. Detta må 
gälla hvad det kan; jag för min del anser det icke alldeles 
omöjligt, att det kan förefinnas något historiskt samband mellan 
Trojaleken och Troja, den labyrintiska stensättningen.

Det af lektor Kumlin anförda stället i .Eneiden har uti 
Adlerbeths öfversättning följande lydelse:

Sedan de (ynglingarne) raskt framtågat förbi de sittande männen 
och för de sina sig vist, ger Epyti son med ett härskri 
fjerran till täflingens början signal och skräller med piskan.
Strax liktaligt fördelta man ser dem söndra sitt härtåg 
i tre chorer, hvar åt sitt håll. Anropet förnyadt, 
väuda de om och svänga med mod fiendtliga vapen.
Spridda i hundra skiften på fältet, de fram och tillbaka 
sträcka sitt lopp och i kretsar, som snärjas inom hvarandra, 
tumla omkring och en bild af ett fältslag ställa för ögat.
Ryggen de nu ge flyende blott; nu vapen de skifta; 
nu de, förenta på nytt, framrycka i fredliga leder.
Som i de tomma klippornas hvalf Labyrinten på Kreta 
svängde, om ryktet skall tros, sin tusenfalldiga irrgång, 
konstigt förvecklad till svek och i outgängelig villa 
häftade vandrarn qvar, som saknade ledande märken; 
så trojanernas ynglingaflock, med ett sken af förvirring, 
rör sig till härmad flykt och rör sig till låtsadt anfall, 
lik delfiuernas svärm, som genomtumlande håfven 
fyller med lek nu Karpati våg, nu Libyens bölja.
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Sedan diskussionen om labyrinter under förmiddagens sam
manträde blifvit afslutad, meddelade professor Stephens, att två 
nya inskrifter med äldre runor upptäckts, den ena på ett i Norge 
funnet praktfullt bågspänne af förgyldt silfver, den andra på 
ett lansskaft af trä, upptaget ur en torfmosse på Fyen. Afbild- 
ningar af båda dessa märkliga föremål förevisades.
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Derefter höll doktor Stolpe ett föredrag Örn årets graf- 
under sökning ar på Björkö. Flere af de vigtigaste vid dessa un
dersökningar anträffade saker voro framlagda i den för mötet 
anordnade utställningen.

Sedan mötet på förslag af sekreteraren Bruzelius beslutit 
aflåta ett helsningstelegram till Svenska Fornminnesföreningens 
äldste hedersledamot professor Sven Nilsson i Lund, alsluta- 
des förmiddagens sammanträde.

Kl. 6 e. m. fortsattes mötet, hvarvid lektor Wiberg höll föl
jande föredrag Om älfvastenarnes bestämmelse:*) Gå vi ned i 
museum här, som har många märkvärdiga saker att visa oss, 
så träffa vi på åtskilliga stenklot, som ligga uti fönstret i det 
ena rummet. De flesta af dem hafva blifvit uppgräfva i graf- 
högar i Södermanland och Nerike, men de äro icke saker, som 
uteslutande tillhöra dessa provinser. De äro tvärt om ganska 
vidt spridda i Sverige och böra betraktas såsom ett slags älfva- 
stenar. Man får nämligen lof att komma ihåg, att detta genus 
har flere species. Man är van att med älfvastenar förstå nå
gorlunda släta stenar med insvarfvade skålformiga fördjupningar, 
ofta till ett större antal. Det finnes icke något egentligt prof 
på denna art här nere, men det finnes en öfvergåugsform från 
den der klotformen till den plana formen med skålar. De 
egentliga skålstenarne skulle väl kunna anses såsom den för
nämsta bland de arter, hvarom här är fråga, ehuru de andra 
icke äro af mindre vigt. Man kallar dem älfvastenar, men det 
är bland filologerna och, såsom jag tror, äfven bland mytolo- 
gerna en afgjord fråga, att våra älfvor är ingenting annat än 
alfer; således äro älfvastenar och alfstenar alldeles detsamma. 
Jag vill fästa uppmärksamheten på, att denna omständighet 
kan tjena att kasta ljus öfver hela frågan. Man har gjort sig 
mycket besvär med att söka utröna, hvilken bestämmelse dessa

') För en närmare kännedom örn denna intressanta fråga få vi hän
visa till lektor Wibergs 1877 utgifna skrift ”Forn-ariska folkens behand
ling af sina döda”. Jfr äfven H. Hildebrands uppsats härom i ”Vit
tert .... Akad:s Månadsblad” 1873, sid. 113—120; samt O. Herme
lins afhandling örn ”Stenkloten på ättehögarne” i andra bandet af denna 
tidskrift, sid. 165 o. följ.
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märkvärdiga stenklot kunde hafva haft. En norsk professor har 
skrifvit en afhandling för att ådagalägga, att de äro bevis för 
en indisk kult, som inkommit till Norden, och har funnit mot
stycken till dem uti Indien. Utan att helt och hållet gå in 
härpå, kunna vi dock medgifva, att den lärde professorn i en 
viss grad har rätt. Alfvastenarne återfinnas inom hela den indo- 
europeiska folkfamiljen. Vi träffa dem i nästan alla de af de 
ariska folken bebodda länderna och åtminstone namnet finna vi 
i många skilda språk. Vi kunna söka upp det i etruskiskan, i 
grekiskan, i gotiskan och förmodligen äfven i många andra 
tungomål. Vi hafva ribhus och mycket annat, som filologerna 
vilja föra till samma ariska stam. Vill man försöka en öfver
sättning af sjelfva grundformen i ordet, så blir det något, som 
sammanfaller med ordet arbete. Alfer skulle således vara ett 
slags arbetande varelser; de äro välvilliga, i fall man ställer sig 
väl med dem. Vi hafva hört talas örn tomtar, huru nyttiga och 
bra de kunna vara, örn man blott icke gör dem något för när. 
Hvad äro de nu egentligen för folk? Vi komma till svaret på 
denna fråga, örn vi blott tänka på, hvad de egentligen heta i 
de särskilda språken. Vi skola nöja oss med att tala örn, att 
de i latinet kanske heta larnce, lares, manes, dii manes, och för 
att icke ingå uti en alltför vidlyftig utläggning, så anticiperar 
jag det resultat, hvartill man skulle komma: man antager dessa 
väsen såsom de bortgångna slägtingarnes andar, d. ä. majores, 
de indiska pitri, våra förfäder i deras grafvar. Det ligger hos 
den ariska folkfamiljen en kraftig tro på lifvet efter detta. Det 
är också ett bevis för en stor sanning, med hvilken vi emeller
tid icke nu kunna sysselsätta oss, men jag vill säga, att en så
dan tro fanns stark och liflig hos alla de ariska folken; den 
fanns hos det indiska folket, hos greker och romare och många 
andra folk, och äfven hos våra förfäder. Hvad romarnes larnce 
och lares voro, det voro våra förfäders alfer. De gamle hade en 
stor vördnad, en stor tillgifvenhet för dessa bortgångna fäder, som 
hvilade i grafvarne. Dessa fäder leffle med dem i samlif, de 
voro icke blott andar, utan hade både kropp och själ, och fa- 
miljegrafven var man angelägen att lägga bredvid familjehuset, 
de dödas bostad bredvid de Iefvandes. Man hade den fromma 
tron, att fadren alltid med ömhet och välvilja omfattade sina 
efterlefvande, i sorg och bedröfvelse och bekymmer, och stundom
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gingo de gamle till fädernas grafvar för att begära råd, tröst 
och hjelp; och tron var, att de också Ängö detta. Det är ro- 
marnes pietas, fromhet i egentlig mening, det är oek religio
nen i egentlig mening hos de klassiska folken. Jag har stor 
anledning att förutsätta, att det var så äfven hos våra förfäder. 
Romarnes manes motsvaras hos våra förfäder af alferna. För 
att man emellertid skulle kunna hugna sig af de bortgångnas 
kärleksfulla omtanke, måste man uppfylla sina pligter mot dem, 
framför allt icke försumma den heliga pligten att begrafva sina 
fäder. Men som man äfven i grafven efter deras åsigt hade 
behof af någon föda,' var det angeläget, att de efterlefvande 
gjorde offer åt de bortgångnes maner, att man då och då be
redde dem en måltid. Detsamma var händelsen här i Norden. 
Här kände man alfablot, hvilket var en helig kult, till hvilken 
ingen annan än familjens medlemmar hade tillträde. Främlingen, 
som kom för att begära gästfrihet i huset, biet vid sådana till
fällen afvisad af husmodren; han kunde icke blifva insläpt, eme
dan man förehade alfablot. På Island var det en gång mycket 
oroligt på en gård, och man gaf egaren rådet, att han skulle 
göra alfablot, så skulle allt blifva bra. Örn man försummade 
alferna, så blottstälde man sig för deras ovilja. Romarne hade 
sina lares och larvse, som då voro vid dåligt lynne. På det vi
set kommo spöken till i verlden. De gingo omkring och sökte 
bestraffa sina örn de heliga pligterna så glömska efterkommande, 
hvilka läto dem vara i saknad af hvad för de bortgångnes ro 
och lugn var så nödvändigt, nämligen begrafning och åtföljande 
ceremonier: dödsoffer och måltid, som borde lemnäs dem.

Jag sade, att alferna borde erhålla offermåltider. Det al
for dessa måltiders skull, som älfvastenarne egentligen till
skapades. Det är mer än troligt och bevisas af små vidske
pelser, som ännu i dag bedrifvas, att dessa älfvastenar voro 
just de altaren, hvarpå dessa offer lades. De skålformiga för
djupningarna voro ämnade att emottaga de offer, som de efter
lefvande gåfvo åt de bortgångne. Det kunde icke alltid be- 
höfvas, att det var skålformiga fördjupningar, som emottogo 
offret, ty detta kunde bestå af något fett, som smordes på ste
nen, och man har sett bevis härför deri, att ännu i våra dagar 
sådana älfvastenar blifvit besmorda med smör; då äro ju för
djupningarna alldeles onödiga.



Jag stannade vid påståendet, att älfvastenarne egentligen 
voro de altaren, hvarpå nian nedlade offren åt alferna, åt de 
bortgångnes andar, och de måltider, som nian ämnade åt dem. 
Att vi i det fallet icke torde misstaga oss, synes deraf att, så
som jag sade, ännu i dag fortgå på dylika ställen offringar, 
ännu i dag lägger man ned i dessa skålar slantar, nålar och 
hvarjehanda andra småsaker. Man vet väl egentligen icke, hvar
före man gör så, men af gammal vana sker det, och det är just 
vidskepelsens natur, att den blifvit en vana, omedveten om sitt 
ursprung och sin ursprungliga bestämmelse. Jag bör tillägga 
att, efter hvad som upplystes vid Stockholms-kongressen, finnas 
dessa älfvastenar icke blott i Skandinavien. De gå genom 
Tyskland, de finnas i Schweiz i betydligt antal ända upp på 
kammen af Jura, och äro säkert spridda vidt och bredt i hela 
den ariska verlden. Jag har kommit till den slutsats, att deras 
betydelse varit öfverallt densamma och är en lemning af den 
gamla religiösa tron särskildt i det afseende, som jag nu om
nämnt.
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Doktor Hofberg höll derefter följande föredrag Örn folk
dräkter: Med afseende på den långt framskridna tiden vill jag 
ej trötta med något vidare föredrag, utan endast nämna några 
ord örn de allmogesmycken, som af mig varit utstälda under 
mötet.

De sista 20 årens upptäckter hafva skänkt oss en oväntad 
"kännedom örn klädedrägten under förhistoriska tiden. De märk
liga fynd af kläder, som blifvit gjorda i bronsåldersgrafvar i 
Halland, men framför allt i Danmark, ådagalägga att man redan 
då .hunnit ganska långt i väfnadskonsten; de fynd, som gjordes 
vid Hafdrup i Jylland 1861, äro så utomordentligt väl bibehållna 
att vi af dem kunna döma till och med om snittet på brons- 
åldersfolkets kläder. Beträffande den äldre järnåldern, äro vi 
föga sämre underrättade, emedan de danska mossfynden hafva 
brag! i dagen så vigtiga bidrag till kännedom om härbonaden, 
att professor Stepheus kunnat rekonstruera en hel vapenrust
ning. Längre fram i tiden, för den yngre järnåldern eller vikinga
tiden, lemna sagorna värdefulla upplysningar om de kläder, som 
då buros. Man hör i folkvisorna talas örn utländska kläden,
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sydda af skarlakansskinn och andra dyrbara tyg. Under medel
tiden, sedan Sverige kommit i en lifligare förbindelse med an
dra länder, var det flere omständigheter som bidrogo att öka 
praktlystnaden och lyxen. Såsom den hufvudsakligaste bland dem 
bör nämnas införandet i Sverige af riddarståndet, som utifrån 
hemtade mönstren för sin utstyrsel. I vanliga fall klädde sig 
väl bonden i sitt hemmaväfda vadmal, men man har ock bevis 
för, att utländska kläden icke voro honom obekanta; i konung 
Magni privilegier för Kopparberget förklaras, att fint utländskt 
kläde skulle få säljas åt bergsmännen, ett lagstadgande som na
turligtvis varit öfverflödigt, örn icke högtidsdrägter af finare 
kläden varit af bergskarlarne eftersträfvade. Att fallenhet för 
prål och granlåt i klädväg under Gustaf I:s tid gripit vida om
kring sig bland allmogen, framgår af flere konungens bref. Han 
förmanade menige man, att aflägga den inrotade högfärden i 
kläder och blifva vid den gamla goda drägt, som fäder och för
äldrar före dem gjort. »Der allmogen bråmå vill — säger ko
nungen — då vore det deras största heder och stöde dem bäst 
an, hvarmed de ock väl bråmå måtte, att de hade deras åkrar, 
ängar och andra egor väl brukade och häfdade, desslikes malt 
och mjöl i lårarne, mat i husen, god boskap, kor, oxar får och
annat slikt, som till bondens bo tarfveligt vore».------Den flärd,
mot hvilken konungen ifrade, gälde dock endast högtidsdrägten, 
som nu började blifva ganska dyrbar, hvaremot bonden i hvar
dagslag fortfarande var klädd i sina enkla tyger. En främling 
som reste i Sverige under Gustaf Adolfs tid yttrar om vårt 
lands allmoge: ”Menige man i Sverige bära yllekläder af mörk 
färg; deras skodon äro af läder, så att de ej nyttja träskor, så
som i Frankrike. På hufvudet har bonden en svart hatt och 
nyttjar yllevantar för att skydda händerna mot den skarpa kölden”. 
Antagligen begynte temligen tidigt de särskilda landskapen, hä- 
radena, ja till och med socknarna, genom klädernas olika färg 
skilja sig från hvarandra. Men det var först mot slutet af Vasa- 
regenternas tid, sedan kringvandrande handtverksmän begynt 
nedsätta sig i landsorterna, som de antagna typerna för olika 
orters folkdrägter Ängö den uniforma karakter, som de bibe
hållit, tills de i våra dagar blifvit bortlagda. Sedan en ort, en 
socken en gång fått sin egna drägt hölls strängt på snitt, fär
ger och form. Jag har hört äldre personer och guldsmeder
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säga, att det nästan var en omöjlighet, att i en gammal drägt 
införa en sådan obetydlighet som t. ex. förändring i formen på 
ett spänne. Derföre kunde man under sockendrägternas gyllene 
tid af en persons drägt icke blott säga, hvarifrån han var, utan 
på qvinnornas se, om de voro ogifta, förlofvade, gifta eller en
kor, hvilket allt utmärktes icke blott genom kläderna, utan äf
ven genom de smycken som buros. De utstälda smyckena som 
här ses äro hufvudsakligen från Skåne, deraf torde jag få taga 
mig anledning att tala något om de skånska folkdrägterna. 
Det förefans i Skåne, liksom annorstädes, en gifven olikhet mel
lan de särskilda häradenas och socknarnes klädebonad, men i 
det stora hela äfven en viss öfverensstämmelse för hela land
skapet. När en skånsk qvinna var högtidsklädd, hade hon ej 
sällan fyra tröjor och sex till sju kjortlar, alla med olika namn. 
Den tröja, som bars närmast linnet, kallades ”Mochan" och var 
framtill prydd med ”en sätt” maljor, olika för olika socknar. 
En sätt maljor var sex par eller 12 stycken, som snördes till
sammans med en kedja. Utanpå klockan bars en tröja, som 
kallades ”gelsen'’, och äfven hade maljor, men var mycket snäf- 
vare, så att maljorna på klockan icke bortskymdes. Derpå 
bars en tredje tröja, som kallades ”short”, och utanpå den en 
tröja af svart kläde eller ”hordatröja”. På denna sutto fyra 
stora silfverspännen vanligast förgylda. Understundom voro alla 
fyra lika, understundom båda paren olika. Kjortlarnes antal 
var alltid större än tröjornas, och deras fason så anordnad, att 
den understa var längst och den Öfversta kortast, på det att 
alla måtte synas. Till klädedrägten kom ytterligare en mängd 
andra saker, såsom ”bröstduk’ med broderi af galoner och per
lof ”huhlä”, "torhlä”, band, spetsar m. m. Främst bland silfver- 
prydnaderna må nämnas de så kallade ”striglahorseri', hvilka 
mycket påminna örn medeltiden. De äro ursprungligen en ef
terbildning af kyrkornas krucifix, och på de äldre ser man all
tid Frälsarens bild. Ofvanför striglakorset hängde det så kal
lade trillehorset, en medaljformig prydnad, vanligen med bok- 
stäfverna I. H. S. ("Jesus Hominuni Salvator” eller rättare 
början af Jesus skrifvet med grekiska bokstäfver) eller såsom 
den skånska allmogen tolkar detta monogram ”Jesus Herrans 
Son”. Håret uppfästades högt och omlindades med flere alnar 
långa sidenband, hvilka i ändarna hade ett slags spännen,



bårdaspännen. Till silfverskruden hörde vidare ringar, perl
band, och vid bröllopstillfällen buros af brudparet till och med silf- 
verskedar. Man kan med skäl fråga, huru bonden kunde bestå 
sin hustru och sina döttrar en så rik utrustning af silfversmyc- 
ken. Förklaringen är dock enkel; de gamla hade ej som vi för 
vana att göra sina kapitaler fruktbärande, utan föredrogo att 
skrinlägga dem i form af silfver. Detta kunde realiseras i fall 
man behöfde det, och behöfde man det icke, hade det dock 
alltid sitt värde. Denna massa af stora smycken var således 
ingenting annat än en exponent af husets rikedom, som åskåd
liggjordes vid högtidliga tillfällen.
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Till besvarandet af den första frågan (sid. 195) gjordes der
efter följande tillägg af doktor Montelius: Då jag talade 
några ord örn stenåldersminnena i Mälareprovinserna, hade jag 
hoppats, att äfven andra skulle yttra sig derom. Detta hopp 
blef emellertid sviket och, då de tio minuterna voro utlupna*), 
återstod för mig intet annat än att sluta. Jag hann alltså icke 
att tillägga några iakttagelser, som jag trodde kunna vara af 
intresse i afseende på minnena från bronsåldern i samma land
skap. För att åskådliggöra, huru dessa minnen äro fördelade i 
Södermanland, Uppland, Vestmanland och Nerike, har jag på den 
karta, som vi här se, utprickat alla de fynd af bronssaker från 
nämnda tid, som hittills kommit till min kännedom. Jag ber 
att få betona, att kartan endast upptager de fynd af brons, eller 
rättare sagdt af metall, som nu äro kända; från bronsåldern har 
man säkert också åtskilliga andra fynd, som ligga förvarade i 
samlingarna, såsom stenhammare, spjutspetsar af flinta m. m., 
men det är alldeles omöjligt att för hvarje särskildt fäll afgöra, 
huruvida dessa förskrifva sig från stenåldern eller bronsåldern. 
Då det således icke varit möjligt att urskilja dessa saker, få vi 
lof att vid bildandet af vårt omdöme örn förhållandena under 
denna period, eller årtusendet närmast före Kristi födelse, in
skränka oss till metallfynden. Om vi se till, huru de äro för
delade i Södermanland, så finna vi, att ett fynd är gjordt i

') Man hade nämligen vid mötets början bestämt, att ett föredrag 
ej skulle få räcka längre än en half timma, och ett annat anförande 
ej mer än tio minuter.
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landskapets sydöstra hörn. Sedermera finna vi flere fynd i när
heten af sjön Långhalsen; isynnerhet hafva åtskilliga fornsaker 
blifvit påträffade vid arbetena för sänkning af denna och dermed 
sammanhängande sjöar, då man vid Vrena och Täckhammar 
i den gamla strömbottnen anträffade åtskilliga saker, af hvilka 
de flesta äro förvarade uti Statens Historiska Museum. Utefter 
de betydande vattendragen uti landskapets midt äro äfven åt
skilliga fynd gjorda. Vid Spelviks kyrka, som ligger norr om 
Nyköping, är ett stort fynd anträffadt, bestående af mer än 20 
fornsaker af brons. Detta fynd, liksom ett par andra, är af be
tydelse genom det stora antal fornsaker det innehåller. Om 
nämligen en eller ett pär saker hittas pä ett ställe, så skulle 
man kunna antaga, att de af en händelse ditkommit, att till 
exempel en jägare förirrat sig dit och tappat sitt bronsspjut 
eller något dylikt; men då man hittar en hel samling bronssa
ker, är en sådan förklaring omöjlig. Fyndet vid Spelvik är 
derföre afgörande för den frågan, att dessa provinser redan un
der bronsåldern hade åtminstone någon befolkning. Ett fynd 
nästan lika stort som det vid Spelvik är anträffadt uti en liten 
torfmosse i Vårdinge socken. Det består också af omkring 20 
saker, såsom ringar, spännen och andra smycken, verktyg m. 
m. I samma socken har äfven blifvit anträffad en liten hålcelt 
af brons, som vi kunna se här i utställningen. Den är af in-' 
tresse derföre, att den blifvit funnen tillsammans med kol, brända 
ben och krukbitar. Detta är väl icke i allmänhet så anmärk- 
ningsvärdt, men det är dock af stor betydelse derföre, att fyn
det är det törsta och hittills enda kända graffynd från brons
åldern i Södermanland. Det kan verkligen synas oväntadt, att 
man icke funnit några flere sådana graffynd i denna provins, 
ty det är naturligt, att då så stora andra fynd blifvit anträf
fade, så måste grafvar också finnas, och frånvaron af graffynd 
i Södermanland kan således icke bero på annat, än att vår kän
nedom örn provinsens arkeologiska förhållanden ännu är otill
fredsställande. — På Mörkö är gjordt ett fynd från denna tid, 
lika så ett par i Vester-Hanninge, och slutligen är vid Tullinge 
i Botkyrka socken ett stort sådant fynd anträffadt. Utom de 
nu nämnda äro endast några saker funna vid Eskilstuna, såle
des äfven de i trakten af ett vattendrag. Kasta vi en blick 
på min karta, så tinna vi, att alla fynden från bronsåldern äro
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anträffade i närheten af Östersjön eller Mälaren eller något af 
de vattendrag, som söka sig dit. I förrgår, då det var fråga 
om stenåldern, fäste jag uppmärksamheten på den batydande 
mängd stensåker som är känd från Vingåkerstrakten. Det är 
anmärkningsvärd^ att man der icke gjordt något fynd från 
bronsåldern, hvaraf vi dock ej genast få draga några slutsatser, 
ty samina tillfällighet, som gjorde att för några år sedan inga 
graffynd voro kända från hela Södermanland, kan äfven vara 
anledning till den nu omnämnda bristen.

Vända vi oss till Uppland, så finna vi der samma förhål
lande som i Södermanland. En blick på kartan visar oss näm
ligen, att de flesta fynden från bronsåldern följa vattendraget 
upp till Uppsala. I närheten af denna stad och vid Sigtuna äro 
åtskilliga mer eller mindre betydande fynd anträffade, och detta 
kan vara af vigt derföre, att det visar att trakten kring Upp
sala redan under bronsåldern synes hafva börjat få den stofa 
betydelse, som den sedermera hade under jernåldern. I Ros
lagen äro endast några få bronsåldersfynd anträffade; det märk
ligaste är ett, som gjordes för några år sedan, och som Statens 
Historiska Museum erhållit genom herr Schiirer von Wald
heim. Det var ett gr a/fy nd, bestående af brända ben samt ett 
visserligen söndrigt men ännu mycket märkligt bronskärl. Detta 
är det enda nu kända graffynd från provinsens bronsålder, örn 
jag undantager ett fynd af en spjutspets af brons och brända 
ben anträffadt i Arntuna socken, norr örn Uppsala. En annan 
trakt af Uppland, som lemnat flere fynd från denna tid, är Sim
tuna härad, trakten kring Örsundsån. Vi finna således i Upp
land, liksom i Södermanland, att det egentligen endast är vid 
kusten och de stora vattendragen, som man träffar minnen från 
bronsåldern.

I Vestmanland är förhållandet ock enahanda. Det största 
och märkligaste af detta landskaps bronsåldersfynd är gjordt 
på Badelundsås, och detta .eger särskild märkvärdighet derige
nom, att nästan alla de der funna sakerna visa sig vara af 
främmande ursprung, införda till landet under senare delen af 
vår bronsålder. Under det man i Mälaretrakten af Vestmanland 
gjort åtskilliga fynd från nu ifrågavarande period, känner man 
deremot intet sådant från de öfriga två tredjedelarne af provin
sen, hvilka äro skogs- och bergsbygd.



I Nerike möta förhållanden lika dem i de andra provin
serna, så till vida -sorn att alla bronsåldersfynden der äro gjorda 
i eller nära den af ett till Hjelmaren gående vattendrag genom
flutna Qvismardalen.

Öfverallt uppträder således samma förhållande, antydande 
att den egentliga bygden under nämnda tid låg i närheten af 
hafvet och de större vattendragen, ett förhållande, som har sin 
naturliga förklaring deri, att det väsentligen var dessa trakter, 
som då voro öppna och lätt tillgängliga.

En annan fråga är den, örn de i trakten kring Mälaren och 
Hjelmaren anträffade föremålen tillhöra endast senare delen af 
bronsåldern, eller huruvida man der känner ett och annat sådant 
äfven från den äldre delen af samma period. Bronsåldern anses 
hafva börjat i Norden omkring ett tusen år före Kristi födelse, 
och det skulle naturligtvis vara af vigt att se, huruvida bland 
fynden från dessa trakter finnas några, som med säkerhet kunna 
hänföras till första delen af detta årtusende före Kristus. Jag 
tror, att frågan utan tvekan kan med ja besvaras. Vi hafva 
både från Nerike och Södermanland åtskilliga saker, som utan 
tvifvel höra till nämnda del af perioden. Från Uppland känner 
man äfven några sådana, och senast har en liten vacker skaft- 
celt (yxa) af brons blifvit funnen sydvest örn Uppsala och till
varatagen af friherre Emanuel Cederström, hvilken celt utom all 
fråga tillhör den äldre bronsåldern. *)

Dessa få oell spridda antydningar göra icke anspråk på 
annat än att väcka uppmärksamheten på frågan, så att, när nya 
fynd göras, man må hafva ögonen öppna för, huruvida dessa 
fynd lyda de lagar, som antydas af de redan förut gjorda eller 
föranleda modifikationer deruti. Att sådana modifikationer blifva 
nödiga, är naturligtvis att vänta. Det är många, som anse, att 
detta samlande af allt möjligt smått och till utseendet obetyd
ligt och detta antecknande af alla äfven skenbart oväsentliga 
omständigheter, kan vara onödigt, men det är genom samlandet 
af det, som synen obetydligt, som vi kunna hoppas att få någon 
kännedom om den tid, som försvunnit, icke blott årtusenden 
före våra dagar, utan årtusenden före den tid, då Sveriges
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') Den är afbildad i »Upplands Fornminnesförenings tidskrift» VI, 
sid. XXIII.
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häfder börja. För att få öfversigt af förhållandena, torde det 
vara bäst att göra anteckningar om fynden på en karta öfver 
en viss mindre trakt, ty derigenom kan man utan besvär få en 
öfverblick, som icke utan stor tankeansträngning kunde på annat 
sätt erhållas.

Pastor Wahlfisk: Den första frågan har doktor Montelius 
besvarat så, att nästan intet är att tillägga. Jag har dock an
sett mig böra lemna en öfversigt af vår utställning och söka 
sammanföra uppgifterna örn fynden från olika härad. Häraf be
kräftar sig till fullo hvad doktor Montelius yttrade, nämligen att 
Oppunda härad är det ojemförligt rikaste på stensåker. Enligt 
min öfversigt har detta härad ensamt omkring 600 nummer, då 
de härad, som komma dernäst äro Akers härad med 50, Oster- 
Rekarne med 52, Rönö härad med 50 stensåker o. s. v.

Lektor Wiberg gjorde derefter följande tillägg till hvad 
som yttrats om den andra frågan (sid. 198 och löij.): Jag ber 
blott att med anledning af upplysningar, som jag sedan i förgår 
erhållit, få göra ett tillägg till hvad som då yttrades örn domare- 
ringarnes bestämmelse. Vid det tillfälle, då denna fråga var 
föremål för diskussion, framstäldes af doktor Montelius den ön
skan, att man måtte uppmärksamma, om icke vid domarerin- 
garne också funnes älfvastenar. Jag instämde i samma önskan 
och fick dagen derpå en vigtig upplysning, som jag önskar att 
få på något sätt bilägga till den då förda diskussionen. Det 
skall nämligen, enligt en af en Föreningens ledamot till mig 
lemnad uppgift, finnas en märkvärdig domarering vid Låsta gård 
i Strengnäs socken, 3/4 mil från staden. Den har också älfva
stenar och det märkvärdigt nog af den form, som jag anser så
som den första och förnämsta, nämligen den med skålformiga 
fördjupningar. Deras antal skall vara icke obetydligt, och de 
skola finnas så nära som två bösshåll från sjelfva ringen. För 
öfrigt finnes vid Frödins lada nära Låsta också en offerplats; 
der finnes en kubisk sten, som man betraktar såsom en offer
sten och rundt omkring äro stensättningar belägna, hvarjemte 
på begge ställena ett betydligt antal grafhögar ligga.
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Friherre N. 6. Djurklou hade anmält ett föredrag om 
Hvad man kan lära af svenska ortsnamnen i deras samman
hang med historiska, ekonomiska och kamerala förhållanden, 
men sedan blifvit af dödsfall inom sin familj hindrad från att 
infinna sig vid mötet. Han har emellertid lofvat att i ett kom
mande häfte af Föreningens tidskrift meddela en afhandling örn 
detta ämne.

Godsegaren H. Hällgeson på Oroust i Bohuslän, hvil
ken ämnat bevista mötet men på grund af sjukdom ej kunnat 
det, hade insändt ett skriftligt föredrag Örn fynd från stenåldern 
på ön Oroust, hvilket nu af doktor Montelius upplästes.

Doktor Montelius tilläde sedan: Medan jag bär ordet ber 
jag få nämna något om en helt annan sak. Uti det arbete *), 
som doktor Nordström på förmiddagen visade, och hvilket inne
höll afbildningar af åtskilliga labyrinter från Frankrike, finnes 
äfven afbildad en klostergång från Pont l’Abbé i Normandie. 
Den väckte min uppmärksamhet dels derföre att taket är ett 
tunnhvalf af trä, hvilket der är mycket sällsynt, och dels derföre 
att under detta hvalf finnas horizontela tvärbjelkar, förenade med 
väggarne genom tjockare partier, som hafva utseendet af gapande 
djurhufvuden med tydliga tänder och öron. Dessa båda om-. 
stäpdigheter, tunnhvalfvet af trä och djurhufvudena, synas vara 
af intresse derföre att, om jag icke allt för mycket misstager 
mig, man häruti bär ett litet minne ännu ifrån det sextonde 
århundradet af de nordbor, som slagit sig ner i Normandie. 
Dessa groft tillyxade djurhufvuden hafva så stor likhet med 
företeelser, som visa sig i Norden, att man icke kan misstaga 
sig örn deras ursprung. Författaren nämner jemväl, ehuru blott 
i förbigående, att dessa takbjelkar af traktens innevånare kallas 
rageurs. Han gifver åtskilliga försök till förklaring deraf, men 
det förefaller mig icke omöjligt, att detta namn skulle kunna 
vara beslägtadt med det i Tyskland ännu lefvande ordet rocken, 
och som just betyder gapande djurhufvud.

*) Gailhabaud, »L’architecture du Vme au XVIlme sjede et les arts 
qui en dépendent», tome 2me (Paris 1858, 4:o). Ben här ifrågavarande 
klostergången är afbildad i slutet af delen; den hänföres af författaren 
till 1500-talet.
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Då ingen vidare begärde ordet, yttrade mötets ordförande, 
biskop Annerstedt: Innan jag upplöser sammankomsten, får 
jag till mötets samtliga medlemmar uttala min tacksägelse för 
det förtroende, som blifvit mig lemnadt att föra ordet vid dessa 
sammanträden. Den riktning, som fornforskningen på senare 
tider i vårt land tagit, synes onekligen vara den, på hvilken vi 
kunna komma till ett säkert resultat. Man har öfvergifvit att 
med den klassiska lärdomens och fantasiens hjelpmedel på fri 
hand konstruera våra minnen; man går tillbaka till fäkta, samlar 
dem och söker från dem få någon dager öfver Sveriges forna 
förhållanden. Detta är ett ädelt sträfvande. Jag har redan vid 
mötets början uttalat den öfvertygelsen, att, skall man förstå 
den tid som är, så måste man lära känna den tid som varit. 
Sjelfpröfning är för ett folk lika angelägen som för den enskilda 
menniskan. Verkställa vi denna pröfning allvarligt, så måste 
vi känna oss ödmjuka vid tanken på de slägten som gått före 
oss, som uti ett land i polkretsens grannskap beredt en jord
mån, der mensklig odling kunnat hafva framgång. Slägte efter 
slägte har arbetat härpå, och vi hafva ingått i deras arbete. 
Hvad vi känna om fädernes sträfvanden manar oss alltså att 
fortfara och söka bereda för vårt fosterland framgång och väl
signelse. Måtte detta lyckas oss och måtte vi kunna blifva verk
tyg derför i den Allgodes hand! Vi hafva dertill en särskild 
maning genom det besök, hvarmed Sveriges konung hedrat oss, 
och derföre slutar jag med de gamla orden: Gud levare konun
gen och fosterlandet!

Med dessa ord förklarar jag Svenska Fornminnesföreningens 
femte allmänna möte afslutadt.

Föreningens ordförande, friherre Stiernstedt, uttryckte 
föreningens tacksamhet för det sätt hvarpå herr biskopen ledt 
mötets förhandlingar och anhöll slutligen, att Svenska Fornmin
nesföreningen måtte få vara i Strengnäs stads invånares väl
villiga åtanka innesluten.

Klockan 8 på aftonen samlades mötesdeltagarne för sista 
gången, på inbjudning af domprosten Strömberg, till en afskeds 
fest å Tempelbacken, eller Nubbkullen, sfi som stället vanligen

4
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kallas. Sedan bålar framsatts, föreslog biskop Annerstedt en 
skål för Svenska Fornminnesföreningen, hvilken skål af friherre 
Stiernstedt besvarades med en för Strengnäs samhälle. Der
efter följde åtskilliga andra skålar: af lektor Aminson för riks- 
antiqvarien Hildebrand; af biskopen för professor Stephens; af 
domprosten Strömberg för magister Aspelin från Finland och 
pastor Belsheim från Norge, hvilka båda deltagit i mötet; af 
samme talare för doktor Montelius, hvilken svarade med en 
tacksamhetsskål för den komité af i Strengnäs boende män, som 
ordnat utställningen och vidtagit de andra åtgärder, hvilka gjort 
detta möte så lärorikt och angenämt. Sedan doktor Velander 
föredragit ett improviseradt och med stort bifall mottaget qväde 
för damerna, aftågade man på en af marchaller upplyst väg till 
Stadshuset, der stadens invånare genom en för de resande anord
nad sexa gåfvo ännu ett prof på sin storartade gästfrihet.


