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Svenska Fornminnesföreningens fjerde allmänna
möte, i Göteborg den 14—17 Juni 1875.
(Fortsättning frun föregående häfte.)

Måndagen den 14 Juni kl. half 6 e. m. fortsattes öfverläggn ingara a, hvarvid först föredrogs den tredje frågan:
Hvilka upplysningar hafva fynden lemnat om utseendet och
beskaffenheten af de under jernåldern i Norden begagnade hjel
mar och sköldar?
Då professor J. A. Malmström, hvilken framstält denna för
konstnärer vid behandlingen af ämnen från vår hednatid vigtiga
fråga, ej kunnat bevista mötet, upptogs frågan till besvarande af
Doktor Montelius: För den äldre delen af jernåldern, och
särskildt för tredje och fjerde århundradena efter Kristi födelse,
hade man erhållit värderika upplysningar örn hjelinarnes utse
ende genom de bekanta storartade fynden i Thorsbjergs torf
mosse på östra kusten af Sönderjylland. Der har nämligen fun
nits dels en präktig bronshjelm, tydligen ett romerskt arbete,
dels en ännu dyrbarare hjelm af guldbelagdt silfver,*) hvilken
betäckt både hjessan och ansigtet; en öppning finnes visserligen
nu för ögon, näsa och mun, men en vid Cannstadt nära Wies
baden i Tyskland sedan funnen dylik silfverhjelm**) gör det
*) Båda hjelmarne äro afbildade i prof. Engelhardts utmärkta be
skrifning öfver »Thorsbjerg Mosefund» (Kjöbenhavn 1863; 4:o), pl. 5
samt titelbladet; silfverhjelmen ses äfven å fig. 54 i Montelius’ »Lifvet
i Sverige under hednatiden» (sid. 60), samt å fig. 251, sid. 186, första
delen af »Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar».
*') Afbildad af Engelhardt i »Arböger for nordisk Oldkyndighed og
Historie» 1875, sid. 28, 29.
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iner än troligt, att denna öppning å Thorsbjergshjelmen till en
del varit täckt nied ett nu förloradt stycke, som på visst sätt
svarat mot visiret på senare tiders hjelmar.
Hjelmar förekomma för öfrigt så sällan i fynden från Nor
dens jernålder, att man utom de två nu omtalade ej torde känna
mer än en enda, hvilken är anträffad i en i flere afseenden
märkvärdig graf, som år 1855 upptäcktes vid Ultuna i Upland.
Denna hjelm är af jern, men har en hjelmkam af brons i form
af en orm*); hjelmen, som torde förskrifva sig från vikingatidens
början, liknar i anseende till arbetssätt och form den del af
Thorsbjergshjelmen, som betäckt hjessan.
Till ungefär samma tid som detta fynd från Ultuna höra
troligen några i ett stenröse vid Björnhofda på Oland funna
mindre bronsplåtar med figurer i upphöjdt arbete. Bland dessa
figurer ses äfven några män med hjelmar, hvilka äro prydda
dels med djurbilder dels med högt uppstående egendomliga horn
lika utsprång. **)
Af sköldarne har i allmänhet vanligen endast den på mid
ten sittande, till handens skydd tjenande sköldbucklau bibehål
lit sig. Denna buckla är vanligen af jern; under jernålderns
äldre del någon gäng af silfver, brons, trä eller vidjeflätning.
Utom bucklorna har man i fynden från sistnämnda tid äfven an
träffat sköldhandtag af brons eller jern, samt beslag för sköldens
kant af jern, brons och silfver.
Sjelfva sköldarna voro af trä och hafva derför endast under
särdeles gynnsamma förhållanden kunnat bevaras till vår tid.
Så har man t. ex. i den nyss nämnda Thorsbjergs mosse ***)
samt i några andra danska torfmossar funnit en mängd sköldar
af trä från den äldre delen af jernåldern. De äro alla runda och
*) Hjelmen var då den hittades sönderfallen; den är afbildad i
»Teckningar ur Svenska Statens Historiska Museum», af B. E. och H.
Hildebrand, I pl. 6. En teckning visande, huru hjelmen torde hafva sett
ut då den var hel, är meddelad fig. 322 å sid. 237, första delen af
»Sveriges historia».
**) Bronsplåtarne äro afbildade af Montelius i »Svenska fornsaker»,
fig. 519 och 520, samt i Vitterhets-Akademiens Månadsblad, 1872, s. 89.
***) Engelhardt, »Thorsberg Mosefund», pl. 8; Montelius »Lifvet i
Sverige under hednatiden», fig. 54, och »Sveriges historia» lia delen,
fig. 251.
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flata, sammansatta af flere flyttade tunna bräden; storleken vexlar mellan 2 och 4 fot i genomskärning. I midten finnes ett
hål för handtaget; handen skyddades genom den öfver detta hål
fästa sköldbucklan.
Under den återstående delen af hednatiden synes sköldarne
haft samma form. Att de äfven under vikingatiden plägade vara
runda, visas bland annat af de omskrifningar »stridens hjul» eller
»stridens ring», hvarmed skalderna betecknade skölden.
Då ingen annan önskade yttra sig öfver den tredje frågan,
öfvergick man till den femte:
Var den Ytterby hy rica, som nyligen raserades, den gamla,
af Set Halvard anlagda?
Följande af hr musei-intendenten Brusewitz författadt an
förande örn denna fråga upplästes af hr kammarherren Lager
berg.
Örn jag uti nu förevarande sak tager till orda, sker detta
allenast derföre, att det förefallit mig som skulle denna fråga
blifvit framstäld enkom i anledning af en uppsats, den jag för
längre tid sedan lät införa i vår Handelstidning och som hade
till syfte att bevisa, att den senast nedrifna Ytterby kyrka iche
var densamma gamla kyrkan i Konongahella-ytri, som omtalas
i Vikens’ kristenrätt. Jag beder derföre att nu få åter upprepa
grunderna för detta påstående. Mycket möjligt att under andras
forskningar bevis för motsatsen påträffats. I det fallet erkän
ner jag villigt misstaget; ty jag säger som vår vördade Nestor
sade en gång för många år sedan: »Jag säker endast sannin
gen.»
Först och främst vill jag dock anmärka det oriktiga i frå
gans uppställning, då det heter, att Sankt Halvard låtit bygga
Ytterby kyrka. Som grund för detta påstående ligger endast
en oredig sägen, hvilken dessutom tyckes hafva uppkommit
deraf, att kyrkan i äldre tider, och ännu 1572, kallats »Sanete
llaldvord». Men när man något känner till bruket i katolska
länder, vet man att detta ingalunda betyder, att sanct Halvard
bygt kyrkan, men väl att den särskildt stått under hans hägn.
Afven i Oslo fanns en Halvardskyrka.
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I de flesta, så, väl forntidens som medeltidens städer finna
vi den anordningen, att de bestå af en borg, vanligtvis högre
belägen —detta läge må nu vara naturligt eller med konst tillskapadt — samt en sig dertill slutande stad. Så finna vi i Je
rusalem Moräll, i Athen Akropolis, i Rom Capitolium, i Byzans
Seraljen, i London Towern, i Moskwa Kreml, i Granada Alham
bra, i Segovia Alcazarn, o. s. v. Denna borg låg mest alltid så,
att den med en af sina sidor sammanföll med den ringmur, som
kringslöt sjelfva staden. Afven i våra äldre nordiska städer af
någon betydenhet igenfinnes denna anordning. Den högre lig
gande och starkast befästade delen kallades der »borginn», eller
med ett fremmande namn — som t. ex. i Kongahell — »Kastan»,
i genetiven »Kastala». Den lägre liggande staden inom ring
muren kallades deremot »boeinn», byn; eller mera bestämdt
»yttre byn». Danskarne kalla ju än i dag sjelfva sitt stora Kö
penhamn för »Kongens By».
Hvarest kastellet i Kongahell legat, behöfver jag väl knap
past antyda. Dock vill jag, för fullständighetens skull, nämna
de skrifteliga bevis, man har, så väl att den ofvannämnda an
ordningen i Kongahell förefanns, som att kastellet verkligen låg
på nu så kallade »Klosterkullen». Det förra inser man tydligen,
när man läser örn vendernas öfverfall 1135. De eröfrade först
de vid stranden liggande skeppen, derefter staden, men måste
sedan flere gånger löpa till storms, innan de Ängö in borgen.
Läget af denna senare intygas af en 1485 uppsatt förteckning
öfver Kastelleklostrets gods, uti hvilken det bland annat heter:
»Munkeholmen, liggande i Elfven gent emot kastellet»; hvaraf
naturligtvis följer, att kastellet låg på landet gent emot Munke
holmen.
I Vikens Kristenrätt finna vi, främst bland de sex fylkeskyrkorna i Vikens trenne fylken, kyrkan i »Konongaheellu ytri».
Nämnde Kristenrätt anses författad under konung Sigurd Jorsalafararens tid, densamme som omkring år 1125 invigde den
af honom uppe i Kastellet nybyggda präktiga Korskyrkan, äfven
kallad Marie- eller Kastala-kyrkan.
Att staden Kongahell ända från konung Olof den heliges
tid och till dess Sigurd Jorsalafararen invigde Muriekyrkan —
nästan jemt hundra år — varit utan kyrka och dess inbyggare
måst söka gudstjensten i det aflägse Ytterby, är föga troligt;
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helst när man betänker katolikers sed, att hvarje dag höra
messa och som oftast om hvardagarna besöka det alltid öppet
stående templet.
I den handling, som 1354, straxt efter digerdöden, uppsat
tes, i anledning af ett då i fråga varande, men sedermera icke
till stånd kommet byte af gods, tillhörande Kastelleklostret mot
andra gods, som lago under domkyrkan i Nidaros, finna vi bland
Kastelleklostrets gods först Tega i Ytterby socken, på hvilken
gårds mark ruinerna af den senast nedrifna Ytterby-kyrkan ligga.
Längre fram i handlingen nämnes »Ivonongahella litsla», efter
all anledning samma ställe som Kristenrättens »Konongahellaytri». Konongahella litsla eller ytri var alltså ej detsamma som
det Ytterby, der den nu senast raserade kyrkan låg.
Längre fram i tiden, 1399, finna vi för första gången nam
net »Ytrabyar hirkia», med det tillägg, att nämnde kyrka egde
11 hemman. Att denna Ytterby kyrka ej gerna kan vara iden
tisk med den nu senast rifna, är troligt, då ju redan visats, att
Kastelleklostret 45 år förut egde grunden der Ytterby kyrkoruin
nu ligger. Och då Ytterby kyrka ju egde 11 gårdar, hvarföre
bygdes ej kyrkan på någon dess egen grund. Eller i fall Yt
terby kyrka från början egt grunden, huru har denna sedermera
kunnat komma under Kastala-kyrkan?
Jag återkommer nu till 1485 års förteckning öfver Kastelle
klostrets gods. Der läsas orden: »Item Kongelde litle, också i
Ytterby socken, som är ladugården till Kastellet.» Hvarest Kastell-ladugården, eller som den i våra dagar förkortadt kallas
»Kastellegården», bör sökas, derom är icke tu tal.
Att uti staden Kongahell det endast fanns Henne kyrkor,
framgår af kanonjern Guttorm Havardssons testamente af 1331,
hvaruti nämnas »de tre kyrkorna i Konongahellu». Den första
var »Marie-» eller »Kastala-kirkian». Den andra var »Nichuloskirkia», sannolikt slottskapellet på Nyklaborg. Detta så mycket
troligare som — då man icke känner att i Kongahell fanns nå
gon bro öfver Elfven — det måtte varit ganska besvärligt för
deni, som bodde på Hysings-sidan, att hvarje dag söka till en
kyrka i den egentliga staden. Dessutom står på 1399 års för
teckning öfver kyrkornas egendomar bland Nichulos-kyrkans
främst gården Lunda, hvilken gård ligger på Hisingen, helt nära
till Nyklaborg.
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Den tredje kyrkan måtte väl hafva varit Halvards-kyrkan,
eljest kallad kyrkan i Konongahella-ytri eller Ytterby. Låg
denna der, hvarest Ytterby ruin nu ligger, så Iean den icke sägas
hafva legat i Kongahell. Fornminnesföreningens ledamöter få se
den vall och graf, vid hvilken stadens takmärken åt detta håll
upphörde, och till yttermera bevis vill jag anföra de ord, som
stå att läsa uti ett husesyns-protokoll, tordt af lagman Alex.
Cock d. 4 Maj 1693. De lyda så här: »Omkring åkergärdet
äro inga andra diken, än att åkern ligger på det sjélfsamma
ställe som gamla Kong-Elfs stad förr stått, sä att stadsvallen
och grafven utanföre, som så mycket är förfallen att allenast
något litet tecken ännu deraf synes, tjena till att hindra, att icke
det vattnet, som flyter ofvan ifrån bergen och höjden, kan falla
på åkren, utan ledes derigenom neder uti Falfren, för hvilken
skull inga flera diken behöfvas.»
Likaledes från 1693 finnes ett annat besigtningsprotokoll,
uti hvilket alla de särskilda gärden och så kallade »flatar» un
der Kastellegården nämnas. Deribland: »Ytterby flatan i söndher gjerdet.» Hvarest denna flåte legat, vet nu mera ingen.
På andra sidan bergen, å Tega mark, får den väl knappast
sökas.
Och för att återgå till ännu äldre tider. När, uti beskrifningen om slaget på Elfven 1160, Snorri Sturluson med så tyd
liga ord beskrifver stället, att man har full geometrisk visshet
hvarest slaget stod, hade det för honom varit vida beqvämare
att helt enkelt säga, att slaget stod gent emot Ytterby kyrka
eller kyrkan i Konongahella ytri. Men intet sådant nämnes,
förmodligen för det att ingen kyrka då ännu låg der på platsen.
Att benämningen Ytterby öfvergått från staden på socknen,
och icke tvärtom, behöfver jag väl knappast antyda. Att sock
nen redan 1399 bär namn efter den i staden belägna kyrkan,
bevisar blott, att socknens själavård af gammalt låg derunder, i
motsats mot Kastala- eller Marie-kyrkan, som åtminstone efter
1135 hufvudsakligen hade klosterfolkets själavård om händer.
Af allt detta synes mig troligt, att den kyrka som i äldre
tider kallades »Konongahella-ytri» eller Ytraby låg inom staden
Kongahells murar, men utanför kastellet, och att den sedermera
— möjligen när gamla Kongahell 1563' alldeles afbrändes af
svenskarna, eller ock när det 1613 flyttades till platsen ne-
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danfor Bolins — blifvit förlagd till annan plats. Att kyrkor
kunna flyttas med bibehållande af namnet, derpå är den senast
nybygda Ytterby kyrka ett talande bevis.
På Göteborgs museum finnes gångjernet till den senast rifna
Ytterby kyrkans port. Det bär årtalet 1622.
Lemningar af en kyrka hafva funnits vid gräfning nedanför
Klosterkullen. Bland annat en chorrundel och tvenne prydliga
griftestenar, numera förvarade å Uddevalla museum. Deremot
att lemningar af någon stad, tomtningar och dylikt skulle fun
nits der, hvarest ruinen af Ytterby kyrka nu ligger, känner åt
minstone icke jag till.
Välbekante äro de tvenne rått tillhngna menniskohufvuden,
som finnas å en sten, insatt nedtill i nordvestra hörnet af Ytterby-kyrkruinen. Att de fått en så ovanlig plats, torde tala
mycket för den förmodan, att någon annan kyrka, der stenen
haft mera passande plats, fått släppa till en del material, då
den sist raserade Ytterby kyrka bygdes.
Derefter höll hr musei intendenten Malm ett föredrag »Örn
en vid Assleröd, Tossene socken i Bohuslän upptäckt graf från
stenåldern-»*), hvarvid de der funna menniskoskallar och sten
såker förevisades. Talaren fäste uppmärksamheten på, att alla
de här anträffade skallarne voro dolikocefala (d. v. s. jemförel
sevis långsträckta).
Under den diskussion, som i anledning af detta föredrag upp
stod, redogjorde först
Doktor Montelius i korthet för några af honom och dok
tor Gustaf Retzius under de sista åren företagna forskningar i
en till Bohuslän gränsande provins, Vestergötland, der flere graf
var från stenåldern, både gånggrifter och hällkistor, blifvit un
dersökta. Af de skallar, som i dessa grafvar anträffats, voro de
allra flesta dolikocefala, endast ett ringa antal hade visat sig
tillhöra brakycefaler, hvaraf dock märkvärdigt nog nästan i
*) Se »Forhandlinger ved de Skandinaviske Naturforskeres lide
Mode, i Kjöbenhavn den 3—9 Juli 1873», sid. 619—624; samt »Bi
drag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och histo
ria», l:a häftet, sid. 30 och 31.
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hvarje graf en eller annan anträffats. Vid betraktande af denna
blandning, som man kanske ej väntat sig under en så aflägsen
tid, framstälde sig den ännu ej besvarade frågan, om denna
blandning försiggått här, eller örn den egt rum redan före in
vandringen till vårt land. Ej blott den likhet, som visar sig
mellan de i stenålderns grafvar funna skallarne och de nu lef
vande svenskarnes hufvudskålar, utan äfven andra omständig
heter göra det ganska sannolikt, att vi som nu bygga och bo i
Sverige äro ättlingar af det folk, som innehade landet redan
före stenålderns slut, ehuru blodet utan tvifvel starkt uppblan
dats genom större eller mindre invandringar under mellantiden.
Förr var man böjd för att antaga ett alltför starkt afbrott vid
stenålderns slut. Att Sveriges invånare redan under senare delen
af nämnda period höjt sig något öfver det ursprungliga tillstånd,
då menniskan lefver endast af fiske och jagt, visas deraf att
man i flere svenska grafvar från stenåldern funnit ben af hus
djur, af nästan alla dem, som ännu äro de vigtigaste.
Rektor Bruzelius: Det väsentligaste af hvad jag ville
säga är redan yttradt af doktor Montelius. Jag vill blott tilllägga, att man från bronsålderns grafvar har exempel på kortnackiga hufvudskallar. I en halländsk graf från denna period
har jag funnit ett skelett med bronsringar om båda armarne,
hvilket var bestämdt kortnackigt. I beskrifningen öfver detta
fynd *) har jag nämt, att det är en af stenålderns män som öfverlefvat början af den nya kulturen och innehaft en särdeles
framstående ställning. Fyndet visar nämligen, att typerna hafva
öfvergått från den ena åldern till den andra. Om möjligen kra
nierna kunna ändras, är svårt att afgöra, men säkert är att såväl
under stenåldern som under bronsåldern funnos både dolikocefaler och brakycefaler. Af kranierna i Köpenhamns museum
höra tre fjerdedelar till de förra och knapt en fjerdedel till den
senare gruppen.
Professor Nilsson: För 40 år sedan yttrade jag, att de
första invånarne i Skandinavien voro vildar, och att de nyttjade
*) I »Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie», 1854, sid.
347 och följande.
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de tillslagna Andonia såsom sina redskap och verktyg, men jag
hade då icke några andra vildar att anställa jemförelser med
än Grönländarne. Jag hade nämligen då från Grönland erhållit
åtskilliga stenredskap och derföre sade jag, att de första innevånarne här i Norden förde samma lefnadssätt som Grönländarne
och nyttjade samma slags verktyg och vapen; samt kom sålunda
att säga, att det var samma folk som då bebodde vårt land,
och som nu bebor Grönland. Jag vill dock erinra, att då voro
Lappar och Grönländare ännu icke skilda af vetenskapsmännen
utan sammanfördes under namnet Hyperboréer. Två år senare
sade jag uttryckligen på sid. 6 i förordet till mitt arbete om Skan
dinaviens urinvånare att, örn Eschricht haft ett Lappkranium
att jemföra med det af honom beskrifva kraniet ifrån Möen, så
skulle han hafva funnit, att dessa voro lika. Sedermera har
jag likväl funnit, att i stenåldersgrafvar anträffas hufvudsak
ligen dolikocefaler och dessa till en stor del nära nog liknande
de nuvarande invånarne här i Skandinavien. Märkligt är dock,
att öfverallt har man funnit bland dolikocefalerna ett och an
nat kranium, som varit anmärkningsvärd! kort och snarare brakycefalt än dolikocefalt. Dessa korta kranier har jag trott till
höra om icke Lappar, ty de visa icke den Lappska typen, så
åtminstone en folkstam som bott här före det dolikocefala och mäk
tigare folket, af hvilket den synes lia blifvit förträngd eller gjord
till slafvar. Detta anser jag kunna vara orsaken, hvarföre vi
Anna spår af båda stammarne i samma grafvar. Att den dolikoce
fala typen är densamma som den ännu rådande är sant, men vi
kunna icke neka till, att Aere invandringar skett sedan sten
åldern, och vi hafva för öfrigt icke någon fullständig samling af
bronsåldersfolkets kranier. Jag har väl sett ett och annat så
dant, och uti mitt pastorat i Skåne Annas i gamla grafvar åt
skilliga skelett från bronsåldern. En invandring, som dock utan
tvifvel skett till Sverige, var Uppsvearnes med Odinskulten;
och att dessa voro ett annat folk än Göterna, som bodde här
förut, synes mig onekligt, ty från dessa skilde de sig både till
dialekt, utseende och sinnelag. Oaktadt vi sålunda icke kunna
neka till, att hufvudskålsformen hos vårt folk ännu är hufvud
sakligen densamma som under stenåldern, så böra vi deraf icke
draga några förhastade slutsatser, enär senare invandringar af
andra folk med bestämdhet kunna påvisas.
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Doktor Montelius påminte derom, att man endast i graf
varne från stenålderns senare del funnit ben af husdjur, under
det att sådane (med undantag af hundens) alldeles saknas i fyn
den från periodens äldre afdelning. Detta vore af vigt bland
annat derför att det vitnade om ett framsteg i kultur som man
vanligen icke är benägen att anse vara möjlig bos ett folk, för
hvilket metallernas bruk är okändt.
Friherre Kurck: Beträffande det herr Montelius nyss ytt
rat tror jag, att man bör, vid tal om förekomsten af husdjursben i fynd från stenåldern, skarpare betona, att dessa fynd för
skrifva sig från slutet af stenåldern. Vi veta, att stenåldern
uppfyller en så ofantligt stor tidrymd äfven inom vårt land, att
högst olika förhållanden måste hafva varit rådande vid dess bör
jan och vid dess slut. Dessutom är det tydligt att, då man är
enig örn, att stenåldersfolket invandrat från söder, en ganska
betydlig tid mäste hafva åtgått, innan det hann till Vestergöt
land, och det är egentligen der man funnit spår af husdjur. Jag
medgifver, att sådana påträffats äfven i Skåne, men äfven der
kunna de grafvar, i hvilka fynden gjorts, hafva tillhört den yng
sta stenåldern. Det är alldeles tydligt, att de viklar, som först
bosatte sig här i landet, voro jägare och fiskare, och det är
alltså icke troligt, att de hade några husdjur. Bland hela det
ofantligt stora antalet funna stensåker har icke påträffats en
enda, som kunnat utgöra bevis för, att det folk, som begagnat
dem, varit jordbrukare. Jag tror alltså ej, att det är riktigt att
jemföra dessa våra urinnevånare med det folk, som lefde i
Schweiz’ pålbyggnader, ty detta sednare hade icke blott hus
djur, utan äfven åkerbruk. Man har nämligen bland ruinerna af
pålbygnader funnit alla våra nu odlade sädesslag, lin, o. s. v.,
hvilket bevisar, att det folk, som bodde der, stod på en ofant
ligt mycket högre kulturgrad än det, som först uppträdde här i
landet. Jag tror alltså, att då man talar om stenåldersfolket
såsom egande husdjur, man bör tillägga, att detta var vid peri
odens slut, ty vid dess början är det ej möjligt annat, än att
detta folk bestod af vildar.
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1 ett längre muntligt föredrag talade derefter doktor Mon
telius

»Örn handel och förbindelse mellan Sverige och andra län
der ander den förhistoriska tiden.»
På grund af de många frågor och föredrag, som ännu åter
stodo, beslöts att mötestiden skulle utsträckas till middagen å
Torsdagen den 17 Juni.
Tisdagen den 15 Juni kl. half 8 f. m. företog större delen
af mötets medlemmar med ångaren »Sjöfröken» en utfärd upp
för Göta eif, hvarunder man först besökte Kastellegården, der
det gamla Konungahella en gång legat. Från höjden af den s.
k. »Klosterkullen» föredrog kammarherren Lagerberg en af musei-intendenten Brusewitz författad skildring af den berömda sta
dens historia. *)
Derefter besåg man å den midt emot belägna Ragnhildsholmen ruinerna efter det af norske konungen Håkan Håkansson
uppbygda Nyklaborg, der först Magnus Ladulås’ broder konung
Valdemar och några årtionden senare samme Magnus’ son her
tig Erik bodde, då de måst flykta från eget land.
Sedan man i Kungelf undfägnats med en riklig frukost, van
drade mötets medlemmar vägledda af stadens gästfria invånare
upp till ruinerna af det vördnadsvärda Bohus slott, detta lika
mycket genom sin storhet som genom sitt sköna läge Adda be
römda minnesmärke från den tid, då Göta eif var gräns mellan
tvänne ofta med hvarandra kämpande brödrafolk. Efter åter
komsten till Kungelf och sedan föreningens ordförande tackat
Kungelfs stad samt egaren af Kastellegården, hr löjtnant Kilman,
för den gästfrihet och det tillmötesgående föreningens ledamöter
under denna minnesvärda utfärd fått njuta, steg man åter under
den angenämaste stämning om bord å »Sjöfröken», som kl. 3
lade till vid Göteborgs skeppsbro.
Mötets ordförande, grefve Ehrensvärd, gaf derefter i resi
denset middag för mötesdeltagarne, hvilka på e. m. besökte
Aschebergska grafkoret i Christin* kyrka.
*) En utförlig framställning af Konghälls öden kan läsas i Bru
sewitz’ »Elfsyssel», s. 28 och följ.
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Onsdagen den 16 Juni kl. 10 f. m. fortsattes öfverläggningarna. Först föredrogs den sedan första dagen uppskjutna an
dra frågan:
Hvilket sammanhang kunna de å våra hällristningar aflrildade fartygen, i afseende å formen, anses ega, med dem som i
forntiden begagnades af de vid Medelhafvet boende folken?
Professor Nilsson: Det kan i anseende till min höga ålder
synas djerft af mig att här i min lilla afhandling örn feniccrnas kolonier*) hafva framstält satser, som icke gillas af de fleste
bland fornforskarne, men det har alltid varit min vana att, när
jag blifvit öfvertygad örn sanningen af en vetenskaplig upptäckt,
har jag framlagt densamma för allmänheten, på det att han
måtte blifva granskad af forskare, som hafva större lärdom och
skarpsinnighet än jag, och att han sålunda måtte blifva från alla
sidor bedömd och ett allmänt antagligt resultat slutligen vinnas.
Så var det, när jag för fyrtio år sedan först vågade framlägga
den sats, att Skandinaviens första inbyggare varit vildar, och
att de tillslagna flintor, vi finna i jorden, voro deras redskap
och vapen.**) Somliga vände då detta till åtlöje, andra blefvo på
fullt allvar onda på mig, derföre att jag vågat säga, att deras
förfäder varit vildar, hvilket de ansågo såsom något alldeles
förskräckligt. Småningom lugnade de sig likväl, och numera
är det allmänt antaget att, sedan menniskorna spridt sig öfver
jorden, voro de öfver allt vildar, till dess de småningom för
bättrades af bildningen, som sedermera framskridit i den mån
samfärdseln mellan folken tilltagit.
Så kom ett nytt stadium i forskningen, framkalladt af de
många bronsarbeten, som hittades i jorden. Då uppstod den
frågan, huruvida dessa arbeten voro utifrån införda i vårt land,
eller örn de voro bildade af samma invånare, som förut nyttjat
redskap och vapen af sten. Af samma orsak, som man förut
*) Såsom redan sid. 79 är nämndt, hade exemplar af professor Nils
sons i början af detta band intagna afhandling »Spår af feniciska kolo
nier i Skandinavien» blifvit å mötets första dag bland de närvarande
utdelad.
**) Jag kom till detta resultat genom att jemföra våra tillslagna flin
tor med dylika som varit begagnade eller ännu begagnas af folkslag,
som stå på den lägsta bildningsgraden. Härigenom uppkom den kom
parativa etnografien.
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hade bestridt våra förfaders egenskap af vildar, nämligen af
missförstådd patriotism, antogo nu de flesta, att landets egna
inbyggare tillverkat bronssakerna. För min del kunde jag icke
fatta detta, i synnerhet som den äldsta bronsen alltid är den
bäst arbetade, både i anseende till form och sirater, samt dess
utom har en del andra karakterer, som icke öfverensstämma
med dem som man obestridligen måste tillägga stenåldersfolket.
Så* t. cx. äro på bronssvärden handtagen så korta, att de endast
kunna af oss omfattas med tre fingrar. Jag kunde ej heller
föreställa mig, att den man, som i går hade tillhuggit sina yxor
och vapen af flinta, skulle i dag kunna smälta bronsen och gjuta
sådana herrliga mästerstycken som de äldsta bronsvapnen; man
måste nämligen väl skilja mellan den äldre bronsen och den
yngre, hvilken senare icke är så väl arbetad som den förra och
aldrig har samma sirater. På grund häraf icke blott antog jag,
att det varit ett främmande folk som infört bronsen, utan jag
vågade påstå, att detta främmande folk varit af semitisk stam,
att det varit fenicernci. Det är just frågan härom, som vi i dag
skola diskutera, och jag önkar att de herrar, som hafva något
att derom nämna, ville vara så goda att uttala sin mening örn
min lilla afhandlings innehåll.
Jag ser här en ung man, som af alla svenskar förmodligen
är den, hvilken bäst känner Fenicien, der han länge vistats och,
örn jag icke misstager mig, äfven är bosatt. Jag ber nu honom
träda fram och säga oss sina tankar i detta ämne, ehuru det
visserligen kan synas vågadt att dertill uppmana en sådan kän
nare.
Doktor Carlo Landberg: Med samma darrande hand,
hvarmed jag nalkades den feniciska fornåldern, då jag för för
sta gången på Feniciens jord gick att utforska densamma, med
samma darrande hand nalkas jag nu detta verk af den nordiska
fornforskningens Nestor, då jag vågar dervid göra några få helt
obetydliga anmärkningar.
Örn något af de gamla feniciska skelett, som jag gräfde
upp ur Saidas nekropol, kunde få lif och förmådde läsa detta
verk, så skulle de i sanning utropa: detta är något märkvär
digt! Jag har läst igenom denna afhandling icke en, utan flere
gånger, och fastän jag, som länge vistats i Orienten, der allt
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kritiseras, var genomträngd af en starkt kritisk anda vid läs
ningen, har jag icke kunnat finna något som ej äfven för den
strängaste vetenskapliga kritik håller streck. Jag skall genomgå
afhandlingen från början till slut oell visa, huru sanningen öfver
allt framgår ur dess ord.
Professor Nilsson utgår från den åsigt, att bronsen blifvit
införd i Skandinavien i första hand af fenicerna eller åtmin
stone af ett semitiskt folk. När man, liksom doktor Montelius,
antager, att bronsåldern började i Norden år 1000 före Kr.,
och vet, att fenicerna började sina färder vesterut år 1200 före
Kr., d. v. s. då hegemonien i deras land öfvergick från Sidon
till Tyrus, så ligger det nära till hands att kombinera dessa
båda tidpunkter. Fenicerna i moderlandet skrefvo icke myc
ket, men uti deras kolonier var förhållandet annorlunda. Från
sjelfva Fenicien känna vi icke många inskriptioner, då vi dere
mot från kolonierna känna icke mindre än 175 stycken, och der
finnas icke blott inskriptioner, utan äfven ristningar, då deremot
den första gravyren helt nyligen, för ett år sedan, blifvit funnen
i Fenicien, hvilket bevisar, att äfven moderlandets invånare sys
selsatte sig med dylika saker, då de så ville. — I professor
Nilssons afhandling säges först, att de första bevisen för brons
kulturens feniciska ursprung äro hemtade från Kiviksmonumentet i Skåne. Detta monument öfverensstämmer också i hufvud
sak med grafvarne i Fenicien, dock med den skilnad, att de fe
niciska grafvarne icke äro gjorda af stenar satta bredvid hvar
andra, utan äro inhuggna i klippan. Hvad är orsaken till detta?
Jo, att bergen i Fenicien äro af vulkaniskt ursprung och ofvan
betäckta af ett poröst lager af sandsten, hvilket lätt låter sig
urhålkas. I Norden deremot kunde detta icke ske, emedan ber
gen der äro hårdare och folkets verktyg ej voro egnade att ge
nombryta dem; derföre måste de taga de stenar som funnos lösa,
för att af dem forma sina grafkammare, hvilket de dock gjorde
på samma sätt som i moderlandet. Professor Nilsson har läst
inskriptionen från höger till venster, deri fullt öfverensstämmande
med de flesta semitiska språk och äfven med sjelfva figurernas
tydliga mening, ty läser man från venster till höger, så kan af
dem ej fås någon betydelse. På sid. 3 i hans afhandling läses:
»På midten af första stenen ses en kägelformig figur, Baals sym
boliska bild.» Likheten är verkligen så slående, att den allde-
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les icke kan betviflas. Sådan Baals-figuren bär finnes afbildad
ses den öfverallt i Feniciens tempel och äfven på ett mynt, som
jag uppgräft. Det är verkligen högst egendomligt och beteck
nande, att den äfven är funnen i Norden. — »Hästen, hvaraf på
stenen N:o 3 ses fyra figurer, var, såsom det snabbaste djur,
helgad åt solen. Baal dyrkades äfven såsom solgud.» Ja, Baal
dyrkades såsom solgud i hela Orienten, och Baal betyder också
sol. Denna ordets betydelse kunna vi också följa t. ex. i nam
net Balbek, som ännu erbjuder för betraktaren de mest storar
tade ruiner i verlden, örn hvilka i historien icke finnes en rad.
Staden uppbygdes af konung Salomo såsom nederlagsplats för
handelsvarorna från Eufrat till Fenicien. Att namnet betyder
»solstad», veta vi af den grekiska öfversättningen Hdiopolis. Det
är äfven samma ord som vi återfinna i namnet Metelia genom
en naturlig förändring af homogena konsonantljud. — Vidare
utvecklar professor Nilsson gången af den feniciska koloniserin
gen och visar, såsom jag nyss sade, att kolonierna utgingo icke
från Sidon utan från Tyrus. I Tyrus dyrkades Melkarth, som
var den lokala benämningen å Baal, ty Baal var icke blott en
gud, hvars manifestationer förekomma olika i skilda städer i
Fenicien — man säger alltså Baal-Melkarth, Baal-Sidon o. s. v.
— utan Baal dyrkades företrädesvis i Tyrus, och deraf kan man
förklara, att Baals-kulten gått vester ut med den feniciska ko
loniseringen. — På sid. 6 säger professor Nilsson: »Af det se
mitiska folkets medfödda begär efter verksamhet och vinst bär
man också förklarat tillkomsten af det stora antalet feniciska
kolonier som funnos.» Härvid skulle jag vilja göra den lilla
anmärkningen, att örn »det semitiska folkets medfödda begär
efter verksamhet» kunna vi väl icke tala, utan torde orsaken
helt och hållet få tillskrifvas dess vinstbegär. — Sedermera talar
den ärade författaren örn orsaken till koloniernas utsändande
och anför såsom sådan öfverbefolkningen. Man behöfver blott
resa genom Fenicien för att inse sanningen af detta, ty landets
utsträckning är visserligen lång, men det är så smalt, att det,
der det är allra bredast, mycket lätt kan till häst tillryggaläggas på 20 minuter, och huruvida Fenicien sträckt sig upp på
bergen, vet man nu icke. Till följd af den på ett så trångt
område nödvändiga öfverbefolkningen måste de således utvan
dra, och att, såsom professor Nilsson säger, bland utvandrarne
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funnos åtskilliga hofvar är mycket riktigt, ty ännu finnas blott
sådant folk i Fenicien och i Orienten öfver hufvud. Att så äf
ven var i forntiden kunna vi se deraf, att de gamla grekiska
författarne aldrig tala örn de högsinta fenicerna, som af mer
kantila intressen drefvos att civilisera den öfriga verlden, utan
alltid kalla dem »de ljugande fenicerna». — Att fenicerna seg
lade till England och der hemtade tenn är mycket troligt, men
med frågan, huruvida Britannieu är det samma som Cassiteriderna, har jag icke sysselsatt mig. — Sedermera talas i afhandlingen örn bernstenen. Vid sista arkeologiska kongressen ut
vecklade jag, huru stor rol bernstenen spelade i Fenicien. Jag
uttryckte ock den förmodan, att densamma, innan fenicerna
sjelfva hemtade den i Norden, genom en transitohandel öfver
kontinenten kommit dem till handa. — Att fenicerna visste
dölja sina handelsvägar för andra folk är också mycket sant.
Annu dölja de nästan allt hvad de veta, och således har äfven
i det fället nationalkarakteren icke förändrats. — På sid. 9 fä
ster professor Nilsson uppmärksamheten på lokalnamn, härledda
af Baal eller Balder. Afven i Orienten finnas lokalnamn, i hvilka
Baal ingår; Mekka är ingenting annat än 1laals by. — Derpå
kommer professor Nilsson till hällristningarne, som han vill hän
föra till det feniciska inflytandet, och jag må bekänna, att det
är just detta som i så hög grad frapperat mig. Jag har haft
den sällsynta lyckan att kunna föra med mig några feniciska
mynt, som jag sjelf graff upp i Fenicien, och de på dem af bil
dade fartygen erbjuda den mest storartade likhet med hällristningarnes fartygsformer. Jag finner äfven fullt semitiska uttryck
i hällristningarnes figurer, med hvilka jag funnit alldeles ana
loga typer under mina gräfningar, och vi se äfven i dessa figu
rer prof af den orgielust, som sedan vann sin höjdpunkt under
vikingatiden. — Sedermera genomgår professor Nilsson de far
tygsformer, som kunna jemföras med hällristningarna, och kom
mer slutligen till dem, som blifvit honom meddelade af baron
Stiernstedt, och som båda äro tagna från feniciska mynt. Der
vid förekommer det märkliga, att på dessa feniciska fartyg äro
båda stäfvarne uppstående och det ena af dem har ett roder,
som är löst från fartyget, och båda äro äfven försedda med åror.
Professor Nilsson har betonat, »att dessa fartyg, sedda från si
dan, äro baktill bågformigt afrundade, framtill urgröpta med
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kölen mer eller mindre framstående i en kant eller spets». Att
skeppen äro försedda med åror är fullt feniciskt, ty ännu segla
Feniciens invånare aldrig utan åror. Att hällristningarnas far
tyg hafva talrik besättning, är också ganska betecknande, ty in
gen fenicisk båt går ut med några få man, emedan de aldrig
egas af en person, utan alltid af ett kompani. Således måste
man på ett feniciskt fartyg alltid finna en massa besättning. —
Professor Nilsson talar derpå örn de af fenicerna till Norden
medförda lerkärl och bronsvaror. Bronsen var i Fenicien af ut
omordentligt stor vigt, den finnes der i sådana massor, att man
derom icke kan göra sig någon föreställning, och jag kan säga,
att i hela Orienten jernet icke spelat sådan rol som i Norden.
Bronssakerna hafva i Orienten alltid funnits i större mängd än
de af jern, och ännu i dag användes icke jern till husgeråds
saker utan alltid brons. Att bronsen förr funnits i stora massor,
bevisas äfven af kilskrifterna, som ständigt uppräkna, huru många
kärl af brons, som togos af den eller den assyriske konungen
från fenicerna. — Slutligen talar professor Nilsson om palmqvisten, fenicernas käraste symbol. Man har trott, att landets
namn kommer af Phoinix, som betyder palm, emedan Feniciens
äldsta gudinna dyrkades i förm af ett träd, och i synnerhet palm
trädet var henne helgadt. Palmqvisten såsom symbol kan man
spåra icke blott i den äldsta civilisationen, utan äfven långt
in i Alexanders tid, och derföre må det icke förundra oss, om
vi finna den afbildad icke endast i moderlandet utan äfven i ko
lonierna.
Jag måste således erkänna, att örn man med kritiskt sinne
betraktar dessa af professor Nilsson framdragna omständigheter,
så kan man icke annat än förvåna sig öfver deras slående bevisningskraft, och jag slutar med hvad jag började, nämligen
att, örn någon af de gamla fenicer uppstode-ur sin graf, så
skulle han om detta verk utropa: det är något märkvärdigt!
Doktor Montelius: Det är något svårt att på den korta
tid, som är tillmätt en talare vid detta möte, ingå på en utred
ning af denna lika invecklade som vigtiga fråga. Emellertid
torde det tillåtas mig att framställa ett par omständigheter, som
synas mig böra tagas i betraktande vid frågans bedömande. —
2
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Det vöre utan tvifvel en i högsta grad märklig omständighet,
örn, såsom professor Nilsson sökt uppvisa, det på våra hällrist
ningar funnes fartyg afbildade, hvilka till formen likna de på
feniciska mynt förekommande. Den fråga, som då närmast fram
ställer sig, torde vara den, om alla de på hällristningarna före
kommande fartyg hafva samma form, eller åtminstone om de
fartyg, som anses ega denna likhet med Medelhafsfartygen, äro
de vanliga eller icke. Vi hafva icke här tillgång till de särskilda
arbetena öfver Skandinaviens hällristningar; hvarföre jag icke nu
kan med tillhjelp af dem framlägga de nödiga bevisen för riktig
heten af de iakttagelser i afseende på denna vigtiga fråga, hvilka
jag önskat meddela. Jag tror emellertid, att man vid betrak
tande af hällristningarna snart skall finna, att på dem förekomma
fartyg af temligen olika former, och det vore alltså intressant
om af en närmare undersökning kunde framgå, å ena sidan hu
ruvida någon tidsskilnad mellan de olika hällristningarna förefunnes, och å den andra örn de fartyg, som förekommo på
de äldre hällristningarna, städse hade samma form som på de
yngre, eller om någon skilnad i detta afseende kunde spåras.
Om det nämligen skulle visa sig, att äfven de till den äldre
bronsåldern hörande hällristningar uppvisade fartyg i mängd af
samma form som de, hvilka professor Nilsson här afbildat under
n:o 12 och 13, så skulle detta utan tvifvel gifva uppslag till en
mängd i sammanhang dermed stående vigtiga frågor. På Kiviksmonumentet förekomma visserligen några fartyg, men jag
tror ej att man kan säga, att de hafva en så i ögonen fallande
likhet med de på feniciska mynt afbildade skeppen, som t. ex.
de hvilka professor Nilsson bredvid dessa afbildat. Vid åtgö
rande! af frågan örn det feniciska ursprunget för hällristningar
nas fartyg torde man derföre böra uppställa såsom mål för un
dersökningen att taga reda på, huruvida den feniciska typen
förekommer på ristningarna från den äldsta bronsåldern eller
endast på de senare. Jag har icke känt mig öfvertygad derom,
att bronskulturen skulle i sin första början vara att tillskrifva
inflytandet af feniciska kolonier, ankomna till sjös.*) En annan
') En sammanfattning af skälen för denna åsigt om den nordiska
bronskulturens icke-feniciska ursprung är lemnad i första bandet af den
illustrerade »Sveriges historia», som är under utgifning (sid. 90 o. följ.).
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fråga är den, huruvida sedermera, under bronsåldern, feniciska
besök kunna hafva egt rum i Norden. Detta är emellertid en serie
af frågor, af hvilka hvar och en fordrar en mångsidig och vid
lyftig behandling; jag framkastar dem blott för att derpå fästa
uppmärksamheten. Jag anser, att professor Nilsson har fullkom
ligt rätt deruti, att man på hällristningarna icke påträffar far
tyg af samma form som de, hvilka förekommo i Norden t. ex.
under jernåldern. Denna fråga har äfven vid föregående till
fällen varit behandlad, och jag tror, att alla beträffande den
samma instämma uti det resultat, hvartill professor Nilsson kom
mit. Jag tror således, att man kan fasthålla, att det är en skil
nad mellan hällristningarnas fartygsformer och jernålderns. Det
är vidare af vigt att företaga den undersökning, som professor
Nilsson gjort, eller att se till, huruvida dessa bronsålderns far
tyg i Norden likna dem som annorstädes förekommit. Att så
dana liknande fartygsformer vore att söka i söder eller sydost,
är det resultat, hvartill professor Nilsson kommit. Det öfvereusstämmer dermed, att hela bronskulturen i Norden utan tvif
vel bör sättas i samband med likartade förhållanden i länderna
söder härifrån. Då framställer sig den frågan, huruvida detta
sydliga inflytande, som bragt hit bronsen och fartygstyperne,
varit omedelbart beroende derpå, att orientaliska folk besökt
Norden, eller huruvida detta inflytande från Orienten endast
varit medelbart, d. v. s. slutligen nått Norden, sedan det förut
gjort sig gällande i de mellanliggande länderna. För min del
har jag känt mig mest böjd för det sista alternativet.
D:r Landberg nämnde, att jag skulle hafva sagt, det brons
åldern i Norden börjat år 1000 före Kr. Alldeles så har jag
dock icke yttrat mig, ty den anförda tidsbestämmelsen är att
betrakta blott som approximativt riktig och så att bronsåldern
icke gerna kan hafva börjat senare än 1000 år före Kristi fö
delse. Anledningen hvarföre jag kommit till detta resultat är
den, att de nyare undersökningarna gifvit vid handen, att brons
åldern slutade i Norden sist omkring Kristi födelse, men då
man inom bronsåldern kan urskilja flere perioder, hvar och en
karakteriserad af en stor mängd grafvar och fynd samt utvi
sande en stor rikedom på former, hvilket antyder en ganska
långvarig utveckling, så att man icke gerna kan åt hvarje af
dessa bronsålderns afdclningar tillmäta mindre tid än några år-
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hundraden, så följer deraf att såsom ett minimum af tid brons
ålderns början i Norden ansetts böra sättas till begynnelsen af
det sista årtusendet före Kr. f. Emellertid är det för ögon
blicket ingenting som talar emot, att bronsåldern i Norden kan
hafva börjat tidigare. Detta är af vigt för den nu föreliggande
frågan derföre, att om bronsåldern började tidigare, så är det
mindre sannolikt, att det resonnement, som d:r Landberg nyss
förde, kan vara fullt bevisande. Han fästade nämligen uppmärk
samheten på, att fenicernas färder åt vester började omkring
år 1200 före Kr. och således temligen väl sammanföllo med
den antagna början af Nordens bronsålder. Denna fråga har
varit behandlad flere gånger förut, och doktor Hildebrand har
bland annat påpekat ett förhållande, som härvid måste vara af
stor vigt. Han har nämligen sökt visa, att fenicerna måste
hafva känt jernet mycket tidigare, än de kunde sträcka sina
handelsförbindelser utom Medelhafvet; jag vill blott nämna, att
ett sådant uttalande skett, och att det har goda skäl för sig.
Det som emellertid är allmänt kändt är, att fenicerna redan
omkring 1000 år före Kr. kände jernet. Örn nu bronsåldern bör
jade långt före sistnämnde tid, så är det föga sannolikt, att fe
nicerna redan vid den tiden hunnit ut ur Medelhafvet och kom
mit med sina kolonier till Norden; har åter bronsåldern börjat
här år 1000 eller senare så vore det besynnerligt, om det feniciska inflytandet fört hit bronsen, då de sjelfva redan egde jer
net. Man råkar således vid antagandet af bronsålderns feniciska ursprung in i en motsägelse, ur hvilken man ej utan åtskil
liga svårigheter synes kunna reda sig. — D:r Landberg har fäst
uppmärksamheten på den stora bronsrikedomen i Ifenicien. Det
är en sak som jag naturligtvis icke kan bestrida, men frågan
gäller här icke örn det varit godt örn brons i Fenicien, utan örn
den feniciska bronsen liknar den nordiska eller icke. Visar det
sig vid en sådan undersökning, att den nordiska bronsen icke
liknar den feniciska, så är det klart, att det förhållandet, att
det finnes och funnits massor af brons i Fenicien är något som
icke har med frågan om den nordiska bronskulturens ursprung
att göra. — D:r Landberg nämnde också något örn Kiviksmonumentet och grafformerna. Jag kan icke instämma med honom
deri, att denna graf skulle genom sin form antyda något feniciskt ursprung. Det är nämligen genom långvariga undersök-
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ningar kändt, — och professor Nilsson har äfven till den frågan
lemnat vigtiga bidrag — att denna graf är af en form, som
här i Sverige är lika vanlig i slutet af stenåldern som under
början af bronsåldern. Grafvarne från slutet af stenåldern kunna
icke anses vara af orientaliskt ursprung. De äro fullt organiskt
utvecklade ur de grafformer, som voro vanliga här i landet un
der tidigare delar af stenåldern. Då det nu visar sig, att Kiviksmonumentet till formen så fullkomligt öfverensstämmer med
grafvarne från slutet af föregående period, hvilka äfven d:r
Landberg erkänt vara inhemska, så synes det mig vara vågadt
att i Kiviksgrafvens form se bevis på orientaliskt inflytande. —
Innan jag slutar ber jag att få återkomma till det, hvarmed jag
började, eller till önskvärdheten af att en undersökning verkställes öfver de olika fartygsformer, som förekomma på hällrist
ningarna. Bohuslän är rikast på sådana i hela Europa, och det
är derför glädjande att, såsom det säkerligen är herrarne be
kant, på sista året en serie undersökningar af dessa hällristnin
gar börjats, som torde blifva af största betydelse, bland annat
äfven för den förevarande frågan. Genom grefve Ehrensvärds
kraftiga initiativ har Hushållningssällskapet i Göteborgs och Bo
huslän på ett synnerligen frikostigt sätt anslagit en betydande
summa att årligen utgå till undersökning och beskrifning af
provinsens fornminnen. En del af denna summa har användts
till påbörjandet af en systematisk undersökning och afteckning
af Bohusläns hällristningar. Vi hafva i de här förevisade stora
ritningarna af hr artisten Baltzer sett prof på, huru detta arbete
är utförda och det torde tillåtas mig att uttrycka den förhopp
ning, att detta arbete måtte kunna fortsättas, så att bland annat
det resultat må vinnas, som vi här åsyfta, nämligen erhållandet
af full kännedom om de på dessa hällristningar afbildade far
tygsformer. *)
Direktör Södling: Jag vill blott meddela en enda liten
upplysning till frågan, men innan jag gör detta, vill jag yttra
min åsigt att, när man är nog lycklig att hafva en man med
‘) Några af de å Bohusläns hällristningar vanligen förekommande
fartygsformerna äro sedermera, efter hr Baltzers teckningar, meddelade
i 2:a häftet af »Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns
fornminnen och historia.»
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d:r Låndbergs erfarenhet att stödja sig vid, så kan frågan anses
så utredd som den kan blifva. Jag vill emellertid anföra ett
musikaliskt bevis för professor Nilssons åsigt. Alla tonverktyg
äro bygdå efter vissa principer, hvilka äro så bestämdt åt
skilda, att en förvexling mellan de asiatiska och afrikanska är
alldeles omöjlig. De svenska forninstrumenterna uppgå till det
stora antalet af 30, men bland dem alla finnes icke ett enda,
som är bygdt efter den afrikanska principen. I Norge deremot
har ett instrument af denna princip blifvit afbildadt på en kyrkdörr. Namnet på detsamma kan jag icke säga, men att det till
hör den egyptiska eller feniciska principen är visst. Denna är
den samma, efter hvilken grekerna bygde sin lyra, nämligen
oxhufvudet med hornen. Det finnes en massa instrument från
Egypten, som äro bygdå på samma princip. Nu är det klart,
att detta instrument ovilkorligen måste hafva kommit hit från
Egypten eller Fenicien. Att det varit ett folkinstrument och
allmänt omtyckt bevisas deraf, att det blifvit afbildadt såsom
ett minne på kyrkodörren. Nu finnes detta instrument väl icke
i Sverige utan i Norge, men då vi veta, att musikinstrument sä
väl alstras nya som dö ut, så kan man också antaga, att detta
norska instrument blifvit speladt i vårt land. Det är t. ex. blott
ett halft år sedan jag fick reda på ett nytt instrument, som om
talas i de gamla sagorna och kallas Langelejk; det finnes ännu
i Norge och på Island. Och i Dalarne har jag hört, att ännu
skola finnas andra instrument, som för öfrigt äro utdöda i vårt
land. Antingen hafva nu våra förfäder rest till Fenicien och
fört hem detta instrument, eller ock hafva feniciska kolonister
fört hit det samma; något annat alternativ gifves icke. Jag har
velat nämna denna omständighet för att i min ringa mån gifva
ett bidrag till bestyrkandet af den åsigt, som professor Nilsson
från början framlagt, och som jag har många andra skäl att
hylla. Jag tror icke, att man skall kunna förkasta dess histori
ska betydelse.
Professor Nilsson: Jag anser det vara högst angeläget för
mig att besvara d:r Montelii anmärkningar, men de äro så mång
faldiga och vidlyftiga, att jag får be honom vara god att i få
ord antyda hvar och en af dem, så vill jag sedan besvara hvar
och en särskildt. — D:r Montelius har sagt, att fartygen på häll
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ristningarna äro olika. Det må vara; då kan det tillkomma ho
nom att förklara de fartyg, som icke hafva rostrum. Jag har
sökt förklara dem som hafva sådant; och att de likna dem på
de feniciska mynten, synes mig icke kunna bestridas. Jag har
sagt, hvad jag uti dessa fartygsformer anser vara det hufvudsakliga, och det är stammarnes och stäfvarnes form; och be
traktar man den, så finner man, att den är fullkomligt lika hos
de båda slagen af fartyg. Men att ritningarna på hällristnin
garna under stundom äro gjorda, utan att artisten haft origina
len för sig, är tydligt; han har tecknat ur minnet, kanske enligt
erinringar från sin ungdomstid. Att de fartyg, som hafva samma
förm som de på mynten, äro de äldsta, antager jag för gifvet,
och herr Montelius torde vara god upplysa om den relativa ål
dern hos de olika fartygen och om ursprunget till de fartyg,»
som icke öfverensstämma med de feniciska. Detta var den ena
frågan. — Den andra är den: antingen har bronsåldern börjat
före år 1000, och då hafva icke fenicerna kunnat föra hit bron
sen, eller ock har den börjat efter 1000 och då borde feni
cerna hafva fört hit jernet och icke bronsen. Då det gäller så
aflägsna tider, kunna, vi icke veta, när fenicerna började sina
handelsexpeditioner kring jorden, kanske var det 1500, kanske
2000 år före Kristi födelse. När historien först börjar tala om
dem, kunde de redan mycket länge hafva seglat vida omkring
på håfven. Det trojanska kriget inträffade ju 1200 före Kr.,
och beskrefs först år 900 före Kr., men Homerus talar dock
ännu örn brons hos grekerna och säger, att Troja var rikt på
brons (Hinden XVIII. 289); och Sidon kallas bronsskimrande
(Odysséen XV. 425). Således finner jag intet hinder för min me
nings giltighet uti den förmodade tiden för bronsålderns början
i Norden. N£r jag talar om, att fenicerna förde hit bronsen,
så menar jag naturligtvis den äldsta bronsen under bronsålderns
första period — bronsåldern kan och bör delas i flere sådana—;
det var denna som fördes hit sjöledes öfver Gades. Att feni
cerna för öfrigt äfven haft sina karavaner till lands, är historiskt
säkert, likasom att de hade sina flottor till sjös. Emedan man
nu finner brons i Ungern och i Böhmen, så vill man påstå, att
den äldsta nordiska bronsen skulle hafva kommit hit den syd
östra vägen. Jag medgifver, att äfven detta kunnat ske, men
jag anser, att han hufvudsakligen kommit hit sjöledes vester
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ifrån, ty till Skåne har han påtagligen kommit från danska
öarna, der han talrikast funnits, och dit synes han mig hafva
kommit sjöledes. Detta var fenicernas egentliga väg, och på
den har bronsen lättast kunnat föras.
Intendenten Malm: Jag anhåller, att det måtte tillåtas mig
att träda upp och säga min egen tanke örn dessa hällristningar
nas fartyg, ehuru denna tanke ännu ej för mig uppträdt såsom
en obestridlig sanning. Under mina mångfaldiga vandringar i
Bohuslän har jag mången stund stannat vid dessa målningar,
som i min tanke stundom äro bättre utförda än vissa landskapstaflor från vår tid. Jag har då icke kunnat göra mig fri
från den föreställningen, att uti dessa taflor läge något annat än
.-afbildningar af strider. Jag tror, att de afbilda fornfolkets lif i
allmänhet. På en hällristning se vi ju tydligt en man vid en
plog med anspann för. Jag tror att detta är en vigtig bild;
men det finnes också andra bilder, som tala örn det dagliga lifvet,
och jag tror, att flertalet af dessa figurer, som ansetts såsom
fartyg, icke föreställa sådana. Till en början vill jag bemärka,
att professor Nilsson uttryckligen säger,, att på Holmbergs af
bildningar finnas blott två fartyg med åror, samt att Berzelius
yttrade en gång: »de äro slädar allesamman, och det är lättsin
niga pojkar som huggit in dem». Åberg bemötte honom, och
efter den tiden hafva alla dessa fortskaffningsredskap utan un
dantag ansetts för att vara fartyg. Jag skulle aldrig hafva kom
mit till en annan åsigt, örn icke, då jag en stormig dag låg på
kusten, jag tagit mig för att visitera lidret hos bonden, der jag
bodde, och betrakta hans redskap. Der fick jag se ett under
ligt redskap. Jag frågade hvad det var. »Det är en släde,»
sade han, »som vi använda för att köra hem vårt hö». Hvad
som strax förvånade mig var dess stora likhet med flertalet af
de afbildningar på hällristningarna, som anses föreställa fartyg.
Jag tog derföre en ritning af släden, hvilken jag nu har äran
förevisa. När nu den här afbildade figuren är kompletterad med
sin häck, så se vi förklaringen öfver hvad som ansetts vara
manskapet på fartygen. Denna är visserligen icke så utsirad i
förstäfven som många på hällristningarna, men det anser jag ej
vara af någon vigt. På två särskilda hällristningar är en man
afbildad på ett sätt, som enligt min tanke antyder, att han står
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bredvid slädan; på en annan ligger en gran och på ännu en an
nan ett löfträd på ett dylikt s. k. fartyg, hvilket allt synes mig
vara bevis för den mening jag uttalat. På andra ritningar sy
nas menniskospår framför slädorna. Om mötet icke illa uppta
ger min åsigt, så tror jag, att detta lyckliga fynd bör räddas,
ty det tinnes icke många sådana slädar qvar i landet. Nästan
alla hällristningarna äro således, enligt hvad jag tror, taflor ur
det dagliga lifvet. Fartygsafbildningar finnas emellertid också,
men de figurer, som skola anses såsom sådana, måste hafva
rostrum och vara besatta med män, och när fornfolket höggo
mansbilder, så satte de hufvuden på dem, hvilket vi också se
på de fartyg som äro försedda med åror.
Amanuensen Eichhokn: Jag vågar icke uppträda i denna
fråga, som ligger så långt från området för mina studier, annat
än för att lemna en belysning frän mitt kunskapsfält, icke till
frågan om fartygsformerna på hällristningarna, utan till frågan
örn möjligheten af ett forntida österländskt inflytande i Norden
af den beskaffenhet, att det icke kan hafva gått den sydöstra
vägen, utan måste tillhöra en kultur, inkommen efter de princi
per, som professor Nilsson med så stor lärdom och skarpsinnig
het förfäktat. Det är en företeelse som vi ganska litet känna
till, nämligen svenska folkets färgsinne och färgkombinationerna
inom den svenska odlingen. Vi svenskar känna ännu icke, åt
minstone ej i allmänhet, att våra folkdrägter, våra väfnader, så
vida de äro ålderdomliga, och färgutstyrseln på våra gamla hus
geråd enligt alla kännares omdöme förete så afgjordt och omiss
känneligt österländskt slägtskapstycke, att derom icke kan vara
något tvifvel. För denna slägtskap kan dock ej uppvisas någon
förmedling öster ut, d. v. s. med Ryssland och de andra slavi
ska länderna, utan den hänvisar på ett direkt hopp till Orien
ten, till Arabien och kanske till Egypten. Man känner nämli
gen fullkomligt tyskarnes, magyarernas och de slaviska folkens
färgkombinationer, i synnerhet i deras väfnader, och de hafva
mycket litet tycke med de färgkombinationer, som förekomma
i Orienten och i Norden, d. v. s. i Sverige och Norge. Utan
att vilja framställa någon hypotes angående detta förhållande,
vill jag dock påpeka, att det måste bero på en bestämd orsak:
endera derpå, att folklynnet och folkkaraktcren i Norden oell
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Österlandet är lika, eller ock derpå att ett främmande infly
tande, som i någon bestämd grad står i förhållande till Orien
ten, här gjort sig gällande. Det är det sista jag för min del
är mest böjd att antaga, men huru det gått till kan jag icke
säga. Ett faktum är emellertid, att t. ex. våra Dal-drägter i de
ras särskilda delar, att våra väfnader, af hvilka vi äfven här i
den tillfälliga utställningen se vackra prof, att utsirningen i färg
af våra husgeråd från gamla tider förete dels sirater, dels färg
sammansättningar och dels enkla färger som äro bestämdt öster
ländska. Detta förhållande är först, så vidt jag vet, påpekadt
af den utmärkte forskaren professor Falke i Wien, som besökt
Sverige. Han har ock rätt att yttra sig i frågan, ty han är
föreståndare för det stora museet i Wien och har alltså mer än
någon annan haft tillfälle att sätta sig in i hithörande förhål
landen. Hans åsigt är, att svenska folkets färgsinne hvilar på
ett starkt ursprungligt orientaliskt inflytande, som icke förmed
las af någon öfvergång från Ryssland, Ungern eller andra åt
samma håll liggande länder. Jag vill som sagdt icke framställa
någon hypotes, utan har blott velat påpeka ett faktum, som tro
ligen blir allt mera bekant för oss, och om detta sedermera kan
sättas i förbindelse med de frågor, som här äro före, så vore
det mig mycket kärt.
Herr Mandelgren: Jag har begärt ordet derföre att jag
velat, enligt hvad jag förut yttrat, för mötet framlägga några
ritningar af hällristningar, hvilka jag här ber att få förevisa. —
Jag får för öfrigt tacka professor Nilsson för den åsigt i frågan,
som han för oss utvecklat, men jag vill fästa uppmärksamheten
på, att det finnes en del andra personer som påstå, att alla häll
ristningar äro från bronsåldern. Detta kan jag icke gå in på.
Vi hafva hört, att på hällristningar i Bohusläns skärgård finnas
fartygsafbildningar som likna slädar, men det finnes äfven an
dra saker som antyda dessa teckningars förbindelse med den
senare romerska tiden. Betrakta vi hällristningarna på andra
ställen i landet, så finna vi, att hällristningarna blifva yngre ju
längre norr ut vi komma. De i Skåne äro de äldsta; de, som
äro funna på Södertörn, har jag icke haft tillfälle att få se;
men deremot har jag undersökt dem som finnas vid Nämdforsen
i Ångermanland, och hvilka en viss tid af året öfversköljas af
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vättnet. De visa en helt annan karakter än de äldre hällrist
ningarna, och ehuru nian i fjol vid kongressen påstod, att de
äro från bronsåldern, så vägar jag dock bestrida detta. De äro
mycket konstmässigt utförda; på de der aftecknade skeppen se
vi drakhufvuden och i allmänhet former, som tillhöra en mycket
senare tid än bronsåldern, till hvilken de således icke kunna
hänföras. Afven i Jemtland finnas hällristningar, som ej kunna
räknas till bronsåldern.
Rektor Bruzelius: Jag vill endast göra den anmärknin
gen, att på mynten finnas två olika fartygsformer, såsom för
hållandet äfven är på hällristningarna. Dessutom vill jag blott
tillägga, att öfver fartygen finnas hornfigurer, hvilka, liksom
spiralerna, äfven häntyda på ett orientaliskt ursprung.
Doktor Carlo Landberg: D:r Montelius är, tror jag, den
förste som satt bronsålderns början så långt tillbaka som till år
1000 före Kr. Annars har man ansett, att den börjat omkring
år 700 eller 800 före Kr.; men jag tror, att han har fullt rätt
uti sin åsigt. Jag tror också, att vi i saken äro ense med hvar
andra, ty då han säger, att denna tidsbestämning blott är ap
proximativ och således låtit jemka med sig, så kan jag också
låta jemka med mig och säga, att fenicerna möjligen började
sina handelsfärder mycket förrän år 1200 före Kr. Man har
antagit detta årtal, emedan man ansett, att dessa färder börjat
efter det hegemonien i landet öfvergått från Sidon till Tyrus.—
D:r Montelius har vidare påstått mig hafva sagt, att, emedan
det finnes så mycket bronssaker i Fenicien, har bronsen kom
mit derfrån hit; man borde deremot jemföra bronsen på de båda
ställena. Om jag sagt, att det finnes en mängd bronssaker i
Fenicien, så följer väl ej deraf, att bronsen blifvit införd af detta
lands invånare till Norden. Jag tror, att det är mycket möjligt,
emedan fenicerna drefvo en så vidsträckt handel. Innan de
begåfvo sig vester ut, drefvo de emellertid handel åt norr, till
Svarta Hafvet, och således är det äfven möjligt, att bronsen
kommit till oss på den vägen. — För öfrigt vill jag blott tilllägga, att direktör Södlings uppgift icke synes mig vara bevi
sande för något feniciskt inflytande; det ifrågavarande instru
mentet kan mycket väl hafva kommit hit genom transitohandeln.
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Doktor Montelius: Jag måste börja med det samma som
professor Nilsson, eller att så många frågor nu äro framstälda,
att jag icke vet, hvilka jag skall välja ut för att besvara. För
att börja med slutet så ber jag att få rikta några ord mot d:r
Låndbergs senaste anförande. Han sade att, då jag låtit jemka
med mig med afseende å tiden för bronsålderns början, så kunde
han göra det samma med afseende å tiden för fenicernas han
delsfärder. Jag bar dock alldeles icke låtit jemka med mig,
utan blott hänvisat honom till hvad jag verkligen sagt. Det är
för öfrigt en betydlig skilnad mellan att »jemka» på början af
Nordens bronsålder och att göra detsamma med fenicernas fär
der vester ut. I förra fallet hafva vi ingen ting annat än ett
minimum af tid att hålla oss vid, och det hela ligger helt och
hållet utom den skrifna historien; vi måste nämligen småningom
från den historiska tiden tränga tillbaka i den förhistoriska.
Helt annorlunda förhåller det sig med fenicernas handelsfärder
vester ut. Angående dem hafva vi så många historiska uppgif
ter att hålla oss vid, att jag tror, att det torde vara ganska
svårt att der låta jemka med sig, utan att lemna den historiska
sanningen i sticket.
I afseende på den fråga, som nu närmast föreligger, eller
den af professor Nilsson framlagda, intressanta jemförelsen mel
lan de nordiska och de feniciska fartygen, så vill jag blott fästa
mig vid en liten omständighet, som jag icke hört blifva beto
nad. Jag nämner den icke derföre, att den torde hafva någon
afgörande vigt i frågan, utan derföre att det synes mig, att den
bör för fullständigbetens skull anföras. Jemför man de ifråga
varande fartygen, så tinner man i fig. 12 och 12 a uti afhandlingen två fartyg af ganska stor likhet. Men på den senare fi
guren finner man i ena stäfven — professor Nilsson antager, att
det är aktern — ett utsprång, som på teckningen är riktadt åt
höger. Detta utsprång saknas helt och hållet på fig. 12. På
samma sätt finnes hos fig. 13 a ett utsprång, som saknas hos
fig. 13. Jag upprepar emellertid, att jag icke vill påstå, det
denna omständighet är af någon synnerligt stor betydelse. —
Vid denna frågas behandling är det deremot af vigt, att man
har klart för sig, huruvida det bör antagas, att dessa fartyg äro
inhuggna af landets egentliga invånare eller af inflyttade kolo
nister, huruvida de äro inhuggna af personer, som haft origina
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len för sig eller ej. Då jag tror det vara svårt att bevisa det
senare, antager jag, att bilderna äro utförda af landets invå
nare, och att de baft fartygen för sig. — Det är en omständig
het, som jag kanske ännu bör omnämna, emedan den är af vigt
och står i förbindelse med det ämne vi här afhandla. Jag före
ställer mig nämligen att, om den äldsta bronsen kommit hit med
feniciska kolonister, som anländt sjövägen, så borde man äfven
i vestra Europa finna brons lika med den nordiska. Enligt den
åsigt, som tillskrifver bronsålderns uppkomst åt fenicerna, hafva
nämligen dessas kolonier betäckt hela vestra Europas kuster.
Det förefaller mig då alldeles nödvändigt, att de bronsarbeten,
som blifvit af feniciska kolonister förda till Frankrike, Irland
och England, borde likna dem, som från samma fabriker i Fenicien blifvit förda till Norden. Så är emellertid icke fallet.
Man känner mycket väl de äldsta bronserna i Norden och, åt
minstone med min uppfattning af hvad en typ vill säga, tror
jag, att man måste säga. att i vestra Europa finnes icke någon
af de typer, som äro karakteristiska för den äldre bronsåldern
i Norden. Jag kan icke ingå på någon bevisning af detta på
stående, emedan för en fullständig sådan vore nödvändigt att
framlägga teckningar af alla bronsålderns fynd i vestra Europa.
Örn emellertid den uppgiften är riktig, att i vestra Europa icke
finnas samma typer som bär, så synes det mig icke möjligt, att
dessa äldsta bronsföremål kunna vara införda sjövägen vester
ifrån af samma folk, som förut koloniserat vestra Europa.
Intendenten Malm har gjort ett försök att lösa frågan, som
icke är alldeles nytt. Han har nämligen sökt visa, att de flesta
af hällristningarnas fartyg icke äro sådana utan slädar; såsom
fartyg kunde endast anses de, som voro försedda med åror och
menniskobilder med hufvuden. Detta kunde vara mycket rik
tigt, så vida alla menniskobilder från bronsåldern hade hufvu
den. Jag har i en uppsats rörande fartygen under hednatiden,
som trycktes för några år sedan *), uppstält en liten serie af
hällristningsfartyg. På de första har manskapet både hufvud,
kropp, armar och ben; på andra äro endast hufvudet och den
öfver relingen uppskjutande delen af kroppen tecknade, under
det att på de sista, och vanligaste, hvarje man är antydd en') I »Ny Illustrerad Tidning», 1872, sid. 394.
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däst genom ett jemnbred! streck, utan att hufvudet särskildt är
betecknadt. Då nu i denna serie fartygen öfverallt äro lika, så
ligger väl deruti en sannolikhet för att äfven de föremål, som
hafva menniskobilder utan särskildt betecknade hufvuden, äro
fartyg. Dertill kommer, att vissa amerikanska folk bruka af
bilda sina fartyg med besättningar utan särskildt synliga huf
vuden, och på samma sätt kunde väl äfven hos oss tillgått.
Intendenten Malm förevisade en teckning af en släde med
häck, och det är mycket sant, att det finnes ganska stor likhet
mellan denna och åtskilliga bilder från hällristningarna, men vi
skola icke glömma bort, att dessa horizontela limér, som äro
nödvändiga för häcken, på hällristningsfartygen aldrig före
komma.
Herr Mandelgren framlade några teckningar af de bekanta
hällristningarna i Norrland. De äro temligen olika dem i vestra
och södra Sverige, och det är äfven svårt att afgöra, huruvida
de tillhöra samma tid eller icke. Frågan härom borde egent
ligen hafva behandlats i sammanhang med det första öfverlägg
ningsämnet, men då diskussionen afbröts, innan man hann dit,
så bör deri orsaken sökas, hvarföre den då icke förekom. Dessa
ristningar må för öfrigt hafva tillhört samma tid som de i vestra
Sverige eller ej, så hafva vi dock rätt att beträffande den nu
föreliggande frågan lemna dem helt och hållet å sido.
Amanuensen Eichhorn har talat örn färgförhållandena, och
jag tror, att han derigenom berört en mycket vigtig fråga, men
jag tror icke, att vi böra taga denna fråga i betraktande nu,
ty om det också skulle visa sig, att färgsinnet i Norden i den
historiska tiden har mycken likhet med det orientaliska, så
torde det vara något vågadt att sätta detta förhållande i sam
manhang med nu förevarande fråga, då man ju känner nästan
intet örn färgsinnet i Norden för längre tid tillbaka än på sin
höjd 1000 år, under det att deremot dessa hällristningar äro
ungefär 2000 år gamla. Denna likhet i färg kan bero på det ena
eller andra förhållandet, men då vi icke veta, huru långt till
baka i tiden denna likhet går, så tror jag det vara rådligast
att nu lemna hela saken å sido. Det är möjligt, att i afseende
på färger och äfven beträffande fartygsformer en likhet kan
uppvisas mellan företeelserna i Norden och i Orienten, men det
återstår att visa, huruvida den beror på ett omedelbart infly-
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tande eller på andra förhållanden, möjligen likartade med dem
som vi känna från det språkliga området. Vi veta nämligen alla,
att det finnes stor likhet mellan de germaniska språken i norra
Europa och de indiska; men vi veta äfven, att detta är bero
ende på gemensamt ursprung, och icke på någon omedelbar
inverkan från Indien på Norden eller tvärt örn. Finner man nu
två filologiska eller arkeologiska företeelser liknande hvarandra
hos två olika folk, så kan detta bero antingen på ursprunglig
gemenskap, d. v. s. derpå att de båda folken ursprungligen lefvat tillsammans och sedermera flyttat hvart åt sitt håll; eller
också kan det bero på direkt lån, eller derpå att från det ena
folket en inverkan utgått som medelbart nått det andra. Det
finnes alltså i allmänhet tre möjligheter att förklara en likhet i
arkeologiska företeelser; och då nu en sådan likhet är uppvisad,
är det forskarnes skyldighet att se till, hvilken af dessa möjlig
heter i detta fall har största sannolikheten för sig. Då emel
lertid den nu förevarande frågan först på sista tiden blifvit
väckt, kunna vi ännu ej så snart hoppas att få den samma med
tillförlitlighet besvarad. Mig förefaller det sannolikast, att dessa
likheter i afseende å fartygen, om de verkligen finnas, bero på
en från Orienten utgången kulturström, som slutligen hunnit bil,
och att således beträffande dem samma förhållande gjort sig
gällande som i fråga om bronsåldern i allmänhet. Ehuru bronssakerna i Orienten icke äro identiska med dem i Norden, fin
nes det dock säkerligen ingen här, som icke delar professor
Nilssons åsigt om att bronskulturen ursprungligen kommit från
Orienten. Skiljaktigheten gäller endast, huruvida denna metall
blifvit hittord genom en medelbar eller omedelbar förbindelse
mellan Österlandet och Norden.
Professor Nilsson: Jag skall i allra största korthet bemöta
något af det doktor Montelius nu senast yttrat. Först har han
påstått, att fenicernas handelsfärder icke skulle hafva börjat
så tidigt som blifvit påstådt, samt att vi af historien skulle
känna, när dessa färder tagit sin början. Men det kan ju
mycket väl hända, att denna skeppsfart och handel i Norden
pågått i flera århundraden, innan vi kunnat veta något derom
af historien. Man har ej bevis för att fenicerua vid den tiden
kände en enda bokstaf; färderna kunde ju alltså hafva skett
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långt förr än Kadmus förde bokstafsskriften till Beotien. —
För det andra bär doktor Montelius sagt, att i vestra Europa
finnas inga sådana bronssaker som de äldsta i Skandinavien.
Jag har besökt museerna både i England och Irland, men icke
sett dem i länderna längre söder ut, såsom i Spanien och Portu
gal, och jag får säga, att i Irland har jag funnit ett och annat
bronssvärd som varit ganska likt de nordiska och försedt med
ungefär samma ornamenter. Men att inga dylika bronssaker
finnas från dessa länder, synes mig ingen ting bevisa. Det var
genom de öfverflödiga folkmassor, som sändes från det egentliga
Fenicien t. ex. öfver Malta och Gades och sedan kusten uppför,
— och hvilka, då de ville anlägga kolonier, måste vara beväp
nade och till antalet talrika, ty de voro icke välkomna för den
inhemska befolkningen, — det var genom dessa, som den första
bronsen kom hit. Nu äro emellertid de mellanliggande län
derna alldeles för litet undersökta; vi känna icke trakten al
Gades, icke hvad som möjligen kan finnas i Spanien och Portu
gal, ej heller på den öfriga kusten af Europa, och vi kunna så
ledes icke veta, örn ej sådana bronssaker blifvit ditförda. Men
vi hafva ju här bronsföremål med alldeles samma ornamenter
som de orientaliska, de må nu vara feniciska, assyriska eller
egyptiska; jag kallar dem feniciska, emedan de hos detta folk
voro allmänt i bruk och genom vidsträckta handelsresor blefvo
spridda till flere andra länder, Cypern, Greklands öar och kuster,
samt Medelhafvets öfriga stränder. Då nu dessa bronssaker
med sina ornamenter icke kunna hafva flugit hit genom luften,
utan måste hafva blifvit hitförda, så måtte väl detta bevisa mer,
än att dylika saker icke förekomma i sådan mängd i vestra
Europa som hos oss, i synnerhet då härtill kommer, att det först
är på senare åren som den arkeologiska vetenskapen uppkom
mit här i Skandinavien, hvilket icke kan förnekas. Vi kunna
derföre icke vänta, att förhållandena i andra länder skola för
oss vara så fullständigt kända, att en dylik brist kan tillmätas
någon bevisningskraft. — Slutligen, för det tredje, har herr
Montelius påstått, att det är landets egna invånare, som inhuggit
dessa hällristningar. Jag tror, att jag på sidan 27 i min af
handling gifvit fulla bevis för att detta är omöjligt. Om landets
egna invånare uthuggit alla dessa hällristningar, hvilka finnas i
hundratal, örn ej i tusental, öfver en stor del af vårt land, så är
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det besynnerligt att de öfver allt visa samma typer oell samma
likheter med fartygen på de feniciska mynten. Jag tror således
ej, att man vidare kan påstå, att Skandinaviens halvilda, eller
vid den tiden kanske lielvilda invånare sjelfva inhuggit dessa
figurer. De hade säkerligen nog att göra för att skaffa sig sina
lefnadsförnödenheter i vårt stränga klimat.
Amanuensen Eichhorn: Jag ber blott att få nämna, med
anledning af doktor Montelii yttrande, att på den grund att
man icke känner ett förhållande längre tillbaka än exempelvis
1000 år, kan man omöjligen antaga att ej detta förhållande exi
sterat ännu längre. Vi hafva visserligen ingen kännedom örn
vårt lands äldsta invånares färgsinne, men vi ega deremot den
kännedomen, att under den tid af ungefär 1000 år, som vår hi
storia är närmare känd, några omstörtande ingrepp i vår kultur
icke egt runi, hvaraf följer att de förhållanden, som vi känna
såsom oförändrade under hela vår historia, måste vara grundade
under den föregående tiden. Vidare har doktor Montelius mycket
riktigt redogjort för de tre möjligheter arkeologien har för
att förklara ett fenomen, som uppträder lika inom tvenne län
der, nämligen att detta fenomen antingen haft gemensamt ur
sprung hos båda folken, eller ock inkommit genom direkt lån
från det andra folket, eller ock slutligen inkommit småningom
genom en kulturström, som således bör visa mer eller mindre
skönjbara spår på sin väg. Nu har jag just påpekat, att de
orientaliska färgförhållandena i Sverige alldeles icke kunna för
klaras enligt den sista möjligheten, ty, såsom jag särskildt på
pekade, i de närmast kringliggande länderna finnas inga dylika
färger, utan man måste för att finna motsvarigheter hoppa di
rekt till Orienten. Hvad vidare beträffar att förhållandet skulle
kunna förklaras genom gemensamhet i ursprung, så synes mig
möjligheten deraf äfven vara vederlagd derigenom, att vi icke
hafva några lemningar af liknande förhållanden i Tyskland, med
hvilket land vi dock icke kunna neka ett gemensamt folkligt
ursprung. Det återstår således intet annat än ett särskildt in
flytande, men af hvad art detta varit eller under hvilken tid det
egt rum, derom har jag icke velat yttra mig och kan det icke
heller. Det har förefallit mig vara af intresse att vid behand
lingen af denna fråga framställa en företeelse, som verkligen
3
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Iean hafva någon gemenskap med densamma, utan att jag dock
vill påstå att den bestämdt har en sådan. Emellertid synes det
mig tydligt, att man icke får härleda de svenska folkdrägternas
färgkombinationer från något annat än ett direkt inflytande från
Orienten på ett eller annat sätt.
Direktör Södling: Jag måste bestrida doktor Låndbergs
åsigt örn, att det instrument, hvarom jag talat, skulle hitkommit
genom transitohandel. Sådant skulle vara möjligt örn det t. ex.
gälde dragspelet, men beträffande ett instrument sådant som
detta, hvilket folket måste lära sig spela, är det ej tänkbart.
Det kan nämligen icke falla någon menniska in att t. ex. köpa
en maskin i Amerika, utan att kunna använda den samma. Yi
veta dessutom, att vårt folk har spelat på tre olika instrument,
som ännu spelas i Kina. Dessa må hafva kommit hit transitovägen; det hjelper dock ej att föra hit dem, utan man måste
lära sig spela dem, och således qvarstår alltid detta faktum
såsom ett mycket vigtigt argument till försvar för professor
Nilssons åsigt örn vår forntida förbindelse med fenicerna.
Doktor Montelius: Få frågan örn förhållandena i södra
och vestra Europa med afseende å den äldsta bronsen kan jaghär icke närmare ingå, emedan den helt och hållet beror på
hvad man menar med typer och huru skarpt man lärt sig skilja
dem. Det samma gäller äfven några andra frågor, uti hvilka
olikhet i åsigter visat sig råda mellan professor Nilsson och
mig. Jag kan dock icke annat än uttrycka min tacksamhet för
det öfverseende med hvilket professor Nilsson upptagit mina an
märkningar. Jag har framstält dem derföre, att jag trott mig
veta, att han önskade få frågan så mångsidigt som möjligt be
handlad, och det är alltid angenämt att blifva så bemött af en
person, som grundlagt denna vetenskap redan innan jag biet'
fodd. — Hvad beträffar frågan örn färgförhållandena, vill jagblott tillägga, att jag hvarken har bestridt möjligheten af att
samma förhållanden som vi känna från den historiska tiden
kunna hafva funnits långt derförut, ehuru vi ej känna något
derom; ej heller vill jag förneka, att denna fråga kan stå i sam
band med det nu föreliggande ämnet. Jag har endast sagt
att man ej nu torde kunna afgöra, hvilket af de omnämnda
tre alternativen här vore det riktiga. Jag hör nu att herr Eich-
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horn har klart för sig, hvilket alternativ är det rätta; jag ber
dock att fä fästa uppmärksamheten derpå, att, äfven örn det
omedelbara inflytandet här gjort sig gällande, den möjligheten
återstår, att detta kan hafva egt rum mellan hällristningsperiodens slut och den historiska tidens början.
Doktor Carlo Landberg: Jag vill endast tillägga med af
seende på åsigterna örn bronsens ornament att, såsom jag kan
försäkra, i Byblos m. fl. ställen i Fenicien funnits scarabeer och
sigill som haft våra bronsornamenter så fullkomligt, att man
icke kan tvifla på, att samma idé legat till grund för dem. Jag
vill för öfrigt icke påstå, att de stå i något direkt samband
med hvarandra. Likheten är emellertid så slående, att den ej
kan undgå någon. Se vi t. ex. på skattkammaren i Mykenä
och för öfrigt på de feniciska kolonierna hvarhelst de finnas, så
träffa vi der öfver allt vår bronskultur. Detta säger ej blott
jag, utan det samma påstår äfven Ltibke.
Tvänne föredrag hoflös derefter, af direktör Södling om
folkmusik och af lektor Wiberg örn Asanamnet.
Kl. 8 e. m. samlades mötesdeltagarne pä inbjudning af med
lemmar inom Göteborgs samhälle å Lorensberg, hvars festsal
var smyckad med flaggor och granar. Sedan man intagit sou
per föreslog grefve Ehrensvärd skålen för H. M:t Konungen,
hvarefter följde en mängd skålar och tal: af doktor Dickson
för Svenska Fornminnesföreningen; af doktor Biörklund för
mötets hederspresident, professor Sven Nilsson; af Föreningens
ordförande, friherre Nordenfalk för Göteborgs samhälle; af
amanuensen Eichhorn för mötets ordförande, grefve Ehren
svärd; af doktor Montelius för kammarherren Lagerberg och
intendenten Brusewitz, till hvilka mötet stöde i så stora för
bindelser för deras outtröttliga nit och möda vid anordnandet
af den storartade utställningen; af redaktör Hedlund för den
framtida fornforskningen; af friherre Djurklou för den rent
svenska forskningen; af litteratören V. Sjöberg för frih. Djurklou
och direktör Södling, hvilka gjort till sin uppgift att uppsamla
de sägner och sånger, som ännu lefva på folkets läppar; m. fl.
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Torsdagen den 17 kl. 10 sammanträdde mötets medlemmar
för sista gången *). Först föredrogs den sjette frågan:
Hvilka spår kunna uppvisas af engelskt inflytande på den
kyrkliga konsten i Sverige under vår äldre medeltid?
Doktor Montelius: Att fullkomligt utreda frågan skulle er
fordra ett stort antal afbildningar af svenska och engelska konst
verk. Då sådana ej nu finnas tillgängliga, måste vi inskränka
oss till att antyda tillvaron af det i fråga satta sammanhanget.
Som bekant utöfvade engelska missionärer (under vår första
kristna tid) en betydande verksamhet i Sverige, särdeles inom
vestra delen af landet. Liksom man kan uppvisa ett franskt
inflytande i väggmålningar från den äldre medeltiden, upptäckta
i kyrkor som ligga nära Nydala kloster, som hörde till den från
Frankrike utgångna och i liflig förbindelse med detta land stå
ende Cistercienserorden; på samma sätt kan man äfven spåra
det engelska inflytandet, väl ej i målning men i skulptur. De
mest i ögonen fållande profven för sådant inflytande torde man
hafva i de grafstenar med vackra egendomliga blad-ornament
i upphöjdt arbete, hvilka till ett anmärkningsvärdt stort antal
förekomma i Vestergötland**) och, ehuru sällan, äfven äro kända
från andra landskap t. ex. Bohuslän och Uppland ***). Spår af
engelskt inflytande röjes äfven å många svenska dopfuntar af
sten från den äldre delen af medeltiden. Det torde i samman*) Emedan den stenograf, som upptecknat mötets förhandlingar
under de föregående dagarne, endast lofvat sitt biträde under den för
mötet ursprungligen bestämda tiden och af andra göromål var förhin
drad att qvarstadna längre än förut beräknadt var, kan redogörelsen
för det sista sammanträdet ej blifva så utförlig som för de andra.
**) Antiqvarisk tidskrift för Sverige 2 sid. 138 och 358 samt 3
sid. 120; Vitterin-Akad. Månadsblad 1874, fig. 26, sid. 63; H. Hilde
brand, »Den kyrkliga konsten under Sveriges Medeltid», fig. 118, sid.
146; H. Werner, »Antiqvariska berättelser», I, pl. VII. — I Svenska
Fornminnesföreningens ego finnes en större samling af herr Werner ut
förda och af föreningen inköpta teckningar af dylika grafstenar från
Vestergötland.
'**) Brusewitz, »Elfsyssel», sid. 292 (från Konghäll); Dybeck, »Ruua»
(folio), l:a sami. sid. 75 (Bro kyrka i Uppland). I Vitterhetsakadrs
arkiv förvaras teckningar af dylika stenar dels i Bolstads kyrka, Dal
(utförda af prosten Lignell), dels i Kungs-Husby kyrka, Uppland (utf.
af herr Lindberg).
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Ilang härmed förtjena påpekas, att nian äfven i afseende på ornamentiken under vår hednatids sista århundraden kan uppvisa
ett inflytande från de brittiska öarna, eller kanske snarare en
vexelverkan mellan dessa öar och Skandinavien.
Artisten H. Werner: Grafstenar från den äldre medeltiden
finnas i Vestergötland af två slag, båda troligen från 1100-talet,
hvilka vittna om en främmande konstskicklighet. Särskildt tal
rika äro de i Kållands härad och i trakten kring Husaby, der
troligen dylika grafstenar tillverkats, emedan man der har samma
sandsten som den hvaraf grafvårdarne äro gjorda. En dopfunttillverkande skola fanns också i Skara stift, hvars alster
temligen skilja sig från doptuntarne i andra landskap och som
likaledes hänvisa på engelskt inflytande. I Varnhems kyrka
och på många andra ställen finnas äfven spår af engelskt in
flytande på byggnadskonsten. En engelsk mästare Othelric har
inhuggit sitt namn på en sten i Skälfvums kyrka. Slutligen
fästes uppmärksamheten derpå, att man i Vestergötland också
funnit engelska mynt från den tid, under hvilken de engelska
missionärerna och konstnärerna hitkommo.
Amanuensen Eichhorn instämde deri, att man i vissa de
lar af vårt land röjer ett bestämdt engelskt inflytande och ville
särskildt betona kyrkbyggnadskonsten. Såsom prof ^nfördes
Skälfvums och Husaby kyrkor, hvilkas plan och anläggning peka
på England. Varnhems klosterkyrka torde deremot ej vara att
hänföra till engelskt inflytande, utan var såsom Cistercienserkyrka bygd under fransk inverkan. — Ett lika bestämdt en
gelskt inflytande hade äfven gjort sig gällande i Svealand, der
engelsmän också verkat mycket för kristendomens införande.
Engelske myntmästare slogo våra första mynt i Sigtuna, och
man torde val få antaga, att äfven andra konstnärer inkommo,
hvilket ock flere kyrkbyggnader visa, såsom i Sigtuna och
Gamla Uppsala. — Vår äldsta romanska konst hade således ut
vecklat sig under engelskt inflytande, särskildt i Skara stift och
Uppland. Något senare inflytande från England ansåg talaren
deremot ej kunna uppvisas.
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Artisten Werner trodde, att det qvarlefvande engelska in
flytandet hade kunnat i någon nian inverka på det för öfrigt un
der franskt inflytande bygdå Varnhem.
Sjunde frågan:
I hvilken män Iean man för Sveriges medeltids-hyggnader
uppvisa den s. k. öfvergångsstilen? Och hvilka äro dennes ut
märkande kännetecken?
Amanuensen Eichhorn (som uppstält frågan): Att en öfver
gång mellan den romanska och götiska stilen egt runi, är af
många konsthistoriker betvifladt, emedan dessa stilar hvila på
så olika principer, att någon förmedling ej kan komma i fråga.
Den gotiska har trängt in och aflöst den romanska.
Vissa företeelser hade emellertid gifvit den berömde konst
historikern Schnaase anledning att antaga en »öfvergångsstil».
Tal. ville protestera både mot namnet och saken. Han ansåg,
att de skäl, som Schnaase i sin »Kunstgeschichte» framdragit
härför, voro underhaltiga. Man kunde tala om öfvergångs/omer,
men en öfvergångsfii! är ju egentligen en »contradictio in
adjecto», ty stil är något fast och bestämdt. De flesta bygg
nader, som hänföras under »öfvergångsstilen», tillhöra egentligen
den senromanska stilen, örn ock en och annan spetsbåge trängt
sig in.
I den svenska konsten, der nog inflytande kan uppvisas från
de trakter, hvarest »öfvergångsstilen» skulle särskildt yppat sig,
visar sig alltid en stor måtta i utsirning och dylikt. De flesta
romanska byggnaderna i Sverige tillhöra verkligen mindre den
tidigaste romanska konsten utan med få undantag den senare.
Till denna senromantik höra t. ex. Varnhems och Alvastra klo
sterkyrkor. Gotlands byggnadskonst är väsentligen senromansk
och så egendomlig, att man skulle kunna tala örn en gotländsk
varietet. Här spåras en liten uppblandning med gotik i ornamentiken men ej i konstruktion. Gotland skulle således vara
den del af Sverige, der man snarast kunde tala örn en »öfver
gångsstil», i fall icke uttrycket vore ologiskt. Talaren ville der
för yrka, att denna benämning finge helt och hållet utgå ur vår
svenska konsthistoria, och att man i stället måtte tala örn sen
romansk stil, eller för vissa fall örn tidig gotik,
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Då ingen annan önskade yttra sig i denna fråga, öfvergick
nian till den åttonde:
Finnas i vestra Sveriges folkspråk och ortnamn några spår
deraf, att ett icke-germanskt folk en gång bott i denna del af
vårt land?
Herr Ryttmästaren von Möller, som blifvit förhindrad att
sjelf deltaga i mötet, hade såsom ett bidrag till frågans utred
ning låtit bland mötets medlemmar utdela en förteckning på
åtskilliga i vestsvenska landskapsmål förekommande ord, hvilka
han sökt förklara genom hänvisning till liknande ord i de kel
tiska språken.
Följande bref från ryttmästaren v. Möller till Föreningens
sekreterare upplästes derefter af den senare: Hindrad att tillstädeskomma vid Svenska Fornminnesföreningens möte i Göte
borg, får jag anmoda Eder, att till de ledamöter, hvilka intressera
sig för den åttonde frågan öfverlemna bifogade ordlista — ett
försök till svaromål å frågan. Ordförteckningen hade kunnat
mångdubblas, om frågan utsträckts till vårt fornspråk och våra
landskapsmål i allmänhet. Jag har förbigått våra ortnamn.
Ehuru väl det synes, som örn åtskilliga af dessa icke kunna ur
inhemskt språk härledas, torde dock deras likhet till ljud och
betydelse med något annat språk icke omedelbart berättiga till
slutsatser, som af frågan antydes. Fruktande att kunna förirra
mig på afvägar, hvilka i sådant hänseende beträdts af åtskilliga
tyska keltomaner, t. ex. Keferstein, Mone o. fl., har jag endast
sysselsatt mig att söka återfinna sådana skandinaviska ord i de
keltiska språken (Gaeliska, Diska, Walesiska och Bretonska),
hvilka saknas i de germaniska. Att jag härvid begått åtskilliga
misstag, fruktar jag att filologen skall utfinna. Men en veten
skaplig språkforskare, Holmboe, har i sin afhandling »Norsk och
Keltisk» (Christiania 1851) sökt bevisa, »at det norske og de
keltiske Sprog havé af hverandres Ordforraad optaget meget,
som ej lader sig forklare af et fselles Ursprog alene, men maae
vaere begrundet i sildigere, långvarig Berörelse»; jag vågar der
jemte tro, att örn våra språkforskare ville egna tid åt en genom
förd jemnförelse mellan de keltiska och skandinaviska språken,
de icke skulle kunna förklara de hundratals keltiska ord, hvilka
förefinnas i sistnämnda språk men icke i fornhögtyskan eller
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tyskan, annorlunda än såsom minnen från en skandinavisk be
folkning äldre än den gotiska eller germaniska.
Rörande våra ortnamn, anser jag att en filologisk under
sökning endast bör sträcka sig till naturföremål såsom berg,
floder, sjöar o. d. Troligen stod icke Skandinavien, då en germanisk invandring der egde rum, i utveckling så högt att byar,
borgar och städer förefunnits, hvilkas namn — förklarbara från
ett då rådande folkspråk — af inkräktarne antagits och bibe
hållits. Afven är det föga troligt, att dessa naturföremål redan
då hvar för sig haft sina enskilda benämningar eller nomina
propria. Sannolikare synes, att dessa forna ortnamn (jfr elie
Elbe, elfven; elie Steine, slaviska namnet på flod, uti elie Sau
framträdande i tysk öfversättning) af inkräktarne antagits så
som — nomina propria.'
För såvidt ett sådant antagande får gälla, framlägger jag
följande (i största hast och för tillfället sammanförda) keltiska
ord, hvilka kunna förklara några af vestra Sveriges ortnamn:
Kölen (Isl. kiöll plur. kilir, bergsrygg), Walesiska cil, Bretonska
Kil, rygg.
Bullaren (Bohus län), Iriska baal m. vatten, förekommer i Cormacs Glossarium skrifvet före 908, då samlaren, biskop Mac
Cormac, stupade i slaget vid Bealaeh-Mughna.
Lyngarn (Halland), Wales Llyn m. sjö (lake).
Wisman, Irisk uisg, uisge m. flod (river); Gael. uisge vatten.
Ätran, Irisk attil öfversättes af Ö. Reilly med ford, hvilket af
AVebster förklaras såväl med vad, vadställe som ock med
ström (stream, current).
Skär, Gael. sgeir, Irisk sceir, f. klippa i hafvet.
Mjörn (Elfsborgs läns största sjö), Gael. nmir haf; vatten. Irisk,
moir, muir.
Afven vågar jag tillägga Walesiska Llychlyn m. *) wik (a
gulf)! Vi ega sålunda här urnamnet på det gamla Vikenf?), och
*) Walesiska U likt det svenska gom-h; y uttalas nu likt u i engi:
men i slutstafvelse! likt i i thin (Spurrel). Att jag vågat citera
detta »walesiska» ord, sker på grund af »Pritchards researclies» 3.165,
hvari lian framhåller: att åtskilliga Walesiska ord, bland hvilka llyn, m.
sjö (lake) återfinnas i Gaeliska ortnamn, men icke numera i sjelfva
språket; llych s. hvad som har en jemn yta; äfven plats eller tillfälle
till skydd eller gömställe (t. ex. i en skärgård?)
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derigenom äfven en ytterligare hänvisning till det i Ossians
sånger så ofta förekommande Lochlin, om hvilket Finjal sjunger:
Lochlins kung!
i min sida flyter ditt blod:
våra fader stridde om hafvet
och vida prisas den strid.
Slutligen må det tillåtas mig att hembära styrelsen för
Svenska Fornminnesföreningen en tacksägelse, för det att den,
genom framställandet af 8:de frågan erkänt folkspråkets vigt i
och för de arkeologiska eller förhistoriska forskningarna. Sty
relsen har dymedelst visat sig dela den, af en hädangången
häfdaforskare uttalade åsigt: »Der, hvarest den säkrare historien
lemnar oss, äro språket och fornlemningarna de enda någorlunda
tillförlitliga ledsagare i forskningar sådana som de i frågavarande».
Doktor Montelius fäste uppmärksamheten derpå att, i de
fall der likhet mellan ett större eller mindre antal ord i två
språk verkligen fanns, denna likhet kunde bero antingen på
språkens gemensamma ursprung eller på ett lån af det ena folket
från det andra. Om spår af sådana lån från de keltiska språ
ken kunde uppvisas i vestra Sverige, borde undersökningen
riktas derpå, huruvida det vore antagligt, att dessa ord och
ortnamn upptagits af de invandrande germanerne från ett här i
landet fordom boende keltiskt folk, eller örn ortnamnen borde
på annat sätt förklaras och de i fråga varande orden möjligen
kunde vara, långt efter våra fäders besittningstagande af landet,
lånade af keltiska folk, med hvilka de t. ex. under sina vikinga
tåg kommit i beröring.
Litteratören Norén ansåg denna fråga hafva små utsigter
att kunna lösas vid ett sådant sammanträde som detta. Ville
man taga reda på de svenska folkmålens förhållande till främ
mande språk, fordrades först och främst en grundligare under
sökning af alla landsmålen i hela Norden, än som hittills hunnit
genomföras. Det vore för öfrigt egendomligt, om i vestra Sverige
lemningar af äldre keltiska språk skulle spåras, hvilka ej återfunnos i öfriga nordiska munarter. Tillfälliga likheter kunde
nog uppvisas mellan de flesta språk, men man finge ej låta för
leda sig af sådana. En och annan likhet kunde måhända fram
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dragas mellan vestsvenska och keltiska ord, men den funne
troligen sin förklaring i lån under den senare vikingatiden.
Amanuensen Eichhorn ville ur den af hr ryttmästaren von
Möller meddelade ordlistan borttaga alla onomatopoetiska ord,
ty dessa voro såsom efterhärmande vissa i naturen förekom
mande ljud lika hvarandra i de för öfrigt mest olika språk.

Intendenten Malm höll derefter ett föredrag
Örn några ortnamn i Bohuslän, bildade efter namn på dägg
djur och foglar, särskildt med afseende på ortnamnet Skår.
Hvarefter följde ett af karta och statistiska tabeller åskåd
lig^ ordt föredrag af doktor Montelius
Örn den svenska bygdens utsträckning under hednatidens olika
perioder.
Slutligen företogs till behandling den tionde frågan:
Hvilka åtgärder leda kraftigast till att åt framtiden bevara
våra lösa fornlemningar och odlingsminncn?
Amanuensen Eichhorn (som framstält frågan): Hvad som
fordrades för att taga vara på våra fornminnen, var först och
främst kärlek till dem, dernäst kunskap. Man borde komma
derhän, att folket i sin helhet gåfve fornforskningen (i dess vid
sträcktaste mening: forn- och kulturodlingen i allmänhet) sitt
understöd. Härtill kräfdes utgifvande af skrifter, men i lika
hög grad tillfälle för allmänheten att se och fatta, hvarom frå
gan är, med andra ord att lemna den åskådningsundervisning,
hvartill samlingar i orterna, tillgängliga för folkets flertal, vore
af nöden. Man kunde ej begära att folket skulle vallfärda till
de stora samlingsorterna i Sverige, utan man måste öfverallt i
de större städerna skaffa sig samlingar, och stommar till sådana
funnos vid läroverken. Men örn dessa samlingar skola repre
sentera ortens fornminnen, så måste samlandet vara fullkomligt
fritt, hvilket nu till följd af egendomliga, för vårt land histo
riskt förklarliga förhållanden icke är fallet. Talaren ville ej
röra vid rättigheten att anställa gräfningar utan blott samlandet.
Ett önskningsmål vore alltså en alltmer frisinnad riktning i
vår lagstiftning, ehuru icke med en gång friheten borde införas,
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ty kastningar äro icke nyttiga. Särskildt ville tal. påpeka det
olyckliga i att många minnesmärken, isynnerhet kyrkliga, ge
nom att qvarbållas i skräpkammaren, undanhållas den veten
skapliga forskningen.
Ett bevis på huru man på kort tid med nit kunde samman
föra ganska märkliga samlingar lemnades af den för mötet an
ordnade utställningen.
Direktör SÖDLING bad de närvarande, att de hvar inom sin
krets skulle verka för tillvaratagandet af äldre tonverktyg.
Kyrkoherden Hagberg talade för nödvändigheten af en
varm hängifvenhet för saken; vetande allena kunde ej göra till
fyllest.
Doktor Montelius önskade att man skulle göra allt för att
rädda de kyrkliga minnen från äldre tid som ännu funnes qvar,
men ansåg, i likhet med den förste talaren, att den nyligen än
drade lagen ej borde röras. Mycket vore vunnet, om kyrkor
nas vårdare ville taga till vara hvad som funnes och lemna det
vigtigaste såsom depositum eller på annat sätt till de offentliga
samlingarna. Tal. fäste emellertid uppmärksamheten derpå, att
åtskilliga saker förvaras i kyrkorna, till hvilka dessa ej hafva
eganderätt och öfver hvilka de således ej kunde fritt förfoga,
såsom t. ex. det som hör till enskilda personers eller familjers
grafvar och grafkor.
Artisten Mandelgren trodde nyttigt och nödigt vara att
uppmana landshöfdingar och biskopar att tillse, det de minnen
från äldre tider, som inom deras län och stift förvaras, måtte
lemnäs till museerna i landsorten. Tal. ville, att mötet skulle
uttrycka såsom sin önskan, att dessa museer måtte göras lika
berättigade med statens.
Amanuensen Eichhorn trodde dock ej lämpligt vara, att
mötet, nu fåtaligt, skulle fatta något beslut örn önskvärdheten
af lagändring, ehuru han i hufvudsak hyllade den föregående
talarens åsigt.
På hr Eichhorns förslag beslöt mötet, att den förda diskus
sionen skulle utgöra svar på frågan.
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De tvänne återstående frågorna, den tjerde och den elfte,
kunde på grund af den långt framskridna tiden icke medhinnas.
Särskildt beslöts, att behandlingen af den sistnämnda frågan
skulle uppskjutas till nästa möte.
Den fjerde frågan hade följande lydelse:
Hafva de nyare forskningarna bidragit till utredandet af
frågan örn belägenheten af de orter i södra Bohuslän, som om
talas i de isländska sagorna?
Och den elfte frågan:
Hafva sedan föreningens sista sommarmöte någon ny erfa
renhet vunnits eller några nya åsigter gjort sig gällande i fråga
om gemensamma vetenskapliga färder för fornforskning i vårt
land ?
Doktor Montelius lemnade dels en öfversigt af innehållet
af den beskrifning som friherre Cederström i Strömstad insändt
öfver sin under mötestiden utstälda betydande fornsakssamling
(se sid. 139 härnedan); dels en kortfattad redogörelse för den
»Bibliographie de 1’archéologie préhistorique de la Suéde pen
dant le XIX:e Siécle» och den i sammanhang dermed tryckta
öfversigt öfver de i Sverige bildade Fornminnesföreningarna,
som på Svenska Fornminnesföreningens bekostnad tryckts för
att, såsom ett minne af Sverige och svensk fornforskning, till
ställas de utländska medlemmarne af den internationella antropologisk-arkeologiska kongressen i Stockholm 1874. Exemplar
af denna bok utdelades nu till mötesdeltagarne, och sedermera
till Svenska Fornminnesföreningens öfriga medlemmar.

Amanuensen Eichhorn föreslog å egna och flere andras
vägnar, att mötet måtte uttala den önskan, att på sätt ske kan
åtminstone en förberedande undersökning måtte företagas å den
plats der det gamla Kongahäll legat, äfvensom en uppmätning
af Nyklaborgs ruin; en önskan som skulle i dagens protokoll
intagas.
Mötets ordförande, grefve Ehrensvärd, afslöt derefter för
handlingarna med några ord i hvilka han betonade föreningens
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natur af en fri förening, hvilken icke verkade så mycket genom
beslut å sina årsmöten som snarare genom att ingifva kärlek till
landets fornminnen, särskildt i de orter der dessa möten hållas,
Han hembar slutligen en särskild hyllning åt professor Nilsson.
Föreningens ordförande, friherre Nordenfalk, uttryckte
mötets tacksamhet till grefve Ehrensvärd och till den lokalkomité som haft det mödosamma arbetet med förberedelserna
till mötet och utställningens anordnande, till Göteborgs sam
hälle, samt till alla de myndigheter och enskilde som befrämjat
mötet.
Flere af mötesdeltagarne begagnade sig under hemfärden
af det tillfälle, som Föreningens styrelse beredt dem, att taga i
betraktande de storartade grafvar från stenåldern, hvilka ligga
vid Karleby i närheten af Falköping, och af hvilka några blif
vit undersökta af doktor Gustaf Retzius och doktor Montelius
åren 1872 och 1874, hvarigenom det inre af grafkammarne nu
var tillgängligt.

