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Literatur. *) 

Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring. Årsbe-
retning for 1873. Kristiania 1874, 8:o; 164 sidor med 9 plancher 
(deraf 1 färgtryckt). 

Stiftad den 16 december 1844, har den Norska Fornminnes-
föreningen under sin trettioåriga tillvaro utvecklat en i hög grad 
berömvärd verksamhet, särskildt i literärt afseende. Utom sina 
årsberättelser, hvilka isynnerhet under de åtta sista åren utmärkt 
sig för ett särdeles värderikt innehåll, har nämligen föreningen 
utgifvit: 

Norske Fornlevninger. En oplysende Fortegnelse over 
Norges Fortidslevninger, ældre end Reformationen og henförte 
til hver sit Sted, af N. Nicolaysen. Kristiania 1862-1866. Tillägg 
härtill äro meddelade i de efter sistnämnda år utgifna årsberät-
telserna. 

Mindesmerker af Middelalderens Kunst i Norge. Med 
text af N. Nicolaysen. Kristiania 1854-1855. 12 plancher i 
folio. 

Norske Bygninger fra Fortiden. I Tegninger og med 
Text (på norska och engelska) af N. Nicolaysen. Kristiania 
1860-1866. 1:ste Række: 20 plancher i folio. Af 2:den Række: 
8 plancher. 

Hovedöens Klosterlevninger. Karta och 12 plancher. 
Kristiania 1846-1853. 

*) Under denna rubrik ämna vi, då utrymmet det medgifver, lemna 
en kortfattad redogörelse för innehållet af sådana, hufvudsakligen i 
våra skandinaviska grannländer utgifna, vigtigare arbeten, som beröra äm-
nen liggande inom området för Svenska Fornminnesföreningens verk-
samhet, isynnerhet om dessa arbeten kunna anses vara mindre lätt till-
gängliga för föreningens ledamöter. 
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Selje Klosterlevninger. Indberetning om antikvariske 
Undersögelser 1866-1867 i Selje Kirke- og Klosterruiner. Af 
O. Krefting. Med 5 lithografierade pl. Kristiania 1868, 4:o. 

Två plancher i folio framställande ett märkligt i en graf-
hög nära Borre kyrka anträffadt fynd, samt en karta öfver trakten. 

Tolf andra lösa plancher i folio, näml. 4 öfver Borgunds 
kyrka; 2 öfver Biterdals kyrka; 1 öfver Eidsborgs kyrkas portal; 
2 öfver en stol från Våge med högst märkvärdiga snidade figu-
rer; 2 öfver staburer och en stuebyggning; och 1 öfver en präk-
tig altarstake i Urnes kyrka.*) 

Den norska fornminnesföreningen har en betydligt olika 
ställning än den svenska. Dels kan den nämligen sägas på 
visst sätt motsvara både Svenska Fornminnesföreningen och 
Kongl. Vitterhets, Historie och Antiqvitets Akademien, dels fin-
nas icke i Norge några sådana fornminnesföreningar i de olika 
landskapen som hos oss. "Foreningen til norske Fortidsmindes-
merkers Bevaring" har deremot två filialafdelningar, en i Ber-
gen och en i Throndhjem. Härigenom vinnes icke blott större 
enhet i verksamheten, utan man undgår äfven den splittring i 
ett stort antal smärre tidskrifter, som hos oss med skäl blifvit 
öfverklagadt. 

Deremot äro den norska och svenska fornminnesföreningen 
hvarandra lika deruti, att ingendera anlagt någon egen samling 
af fornminnen. På samma sätt som vår förening öfverlemnat 
till Statens Historiska Museum hvad som blifvit anträffadt vid 
de å föreningens bekostnad företagna undersökningarna, så öf-
verlåter den norska föreningen till Universitetets Museum i Kri-
stiania de fornsaker som föreningen förvärfvar. 

Den sist utkomna årsberättelsen för den norska fornminnes-
föreningens verksamhet, för år 1873, innehåller bl. a. en utförlig 
redogörelse för de undersökningar i grafvar från hednatiden, som 
föreningens ordförande ("Direktionens Formand") Antikvar N. 

*) Se årsberättelsen för 1867, sid. 30. I samma årsber. meddelas 
äfven (sid. 21-29) en "Liste over Selskabets Tegninger, Rids og Foto-
grafier, med Angivelse af hvor de ere gjengivne". 
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Nicolaysen och Adjunkt B. Bendixen företagit. Nära 100 graf-
högar och stenrösen blefvo under sommaren 1873 af dessa båda 
forskare undersökta, näml. 81 af den förre och 10 af den senare. 

Den erfarenhet man så många gånger haft tillfälle göra i 
Sverige, att icke alla grafhögar innehålla något af arkeologiskt 
intresse, gäller äfven i Norge. Bland de 81 nyssnämnda, af 
Nicolaysen undersökta högarne och rösena var det icke mindre 
än 44, i hvilka intet anmärkningsvärdt påträffades, i 12 fann 
man blott kol och i 2 dessutom endast några bitar brända ben . 
Det var således endast 23, i hvilka fornsaker anträffades. Men 
bland dessa grafvar voro 2 ovanligt rikt utstyrda. Såsom prof 
på hvilken rikedom af jernsaker de norska grafvarne från den 
yngre jernåldern kunna innehålla, anföres här innehållet i en 
af Nicolaysen undersökt, förut mycket skadad grafhög vid Nordre 
Fevang i Jarlsbergs og Laurviks amt. Under en stor flat sten 
fann han i denna hög, inom ett område af 4 fots diameter, en 
mängd kol, aska och brända ben samt: 1 tveeggadt svärd, 1 
spjutspets, 11 eller 12 pilspetsar, 1 yxa, 2 sköldbucklor, 2 
knifvar, 2 stigbyglar, olika hvarandra, 1 munlag till ett betsel, 
2 hammare, 1 tång, 1 fil(?), 2 borrar, 1 verktyg troligen för 
tillverkningen af träskedar, 1 celt, 1 skära med sågtandad egg, 
1 stekpanna, 1 kedja troligen för en gryta, 1 hank till ett trä-
kärl, 1 krok, 3 beslag, 13 nitnaglar och spikar, en mängd mindre 
saker m. m., allt af jern, samt ett långt bryne och en kaka af 
bränd lera med ett hål i midten. Alla dessa saker, af hvilka 
några äro ofullständiga, buro tydliga märken af att de varit 
med på bålet. 

I samma årsberättelse finna vi äfven en "Indberetning om 
antikvariske Undersögclser i 1873" af I. Undset. Dessa un-
dersökningar, hufvudsakligen företagna i trakten kring Val i 
Bjugn och vid Lysösund i Åfjorden, Söndre Throndhjems amt, 
äro af intresse icke blott derför, att hr Undset här på kusten 
funnit några nya grafvar med obrända lik från den yngre jern-
åldern, hvilket mycket sällan blifvit iakttaget i det inre landet) 
utan äfven derför, att han i en grafhög på Valnesset fann tyd-
liga lemningar af en båt.*) Högen, som mätte 150 fot**) i om-

*) Se "Nordiska fartyg från hednatiden" samt "Ulltunafyndet" af 
O. M:s i "Ny Illustrerad Tidning" 1872 och 1874. 

** ) Här, och i det följande, norska fot . En norsk fot = 1,057 
svensk fot. 
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krets och 8 fot i höjd, bestod uteslutande af sand; kring foten 
hade den ett 1 1/2 fot djupt dike. Inemot midten påträffades 
båten, som hade varit 20-22 fot lång och 6-8 fot bred. Träet 
var helt och hållet förmultnadt, men de mörka ränderna af 
hvarje bordplanka kunde tydligen följas i den hvita sanden, och 
i dessa ränder lågo klinknaglarne på sina bestämda afstånd. 
Under båten påträffades, i en i högens botten uppkastad för-
djupning, några obrända ben. 

Det lyckades hr Undset äfven att erhålla ett dyrbart fynd 
af romerska bronssaker, anträffadt på Lines-ön i Söndre Thrond-
hjems amt, å 64° 1' nordl. br.; med ett eller två undantag, det 
nordligaste fynd af romerska arbeten, som man för närvarande 
känner från den skandinaviska halfön. Det består af en stor 
skål eller fat af brons, närmast likt fig. 301 i Worsaaes "Nordiske 
Oldsager" (men utan handtag), samt en skopa och en sil, hvilka 
saker för några år sedan hittades jemte kol och aska vid bort-
tagandet af ett stenröse å Sörgårdens egor. Lyckligtvis hade 
gårdens egare gömt sakerna i ett båthus "blandt andet skram-
mel"; och här återfunnos de nu af herr Undset. 

I denna årsberättelse, liksom i de närmast föregående, med-
delas en fullständig redogörelse för de fornsaker, som under 
årets lopp förvärfvats för "Universitets Samling af nordiske Old-
sager", "Det Throndhjemske Videnskabsselskabs Oldsamling", 
"Bergens Museum", "Museet i Tromsö" och "Kristiansands Mu-
seum".*) Deribland märkas dels en sköldplåt och ett spänne 
från bronsåldern, funna jemte brända ben i en 4 à 5 fot lång 
stenkista, täckt af en mindre grafhög i Klepps prestegjeld, Sta-
vangers amt**); dels ett isynnerhet på arbeten af trä särdeles 
rikt graffynd från den yngre jernåldern, anträffadt i en hög vid 
Voll i Overhalven prestegjeld, Nordre Throndhjems amt. I högen 
fann man en 6 fot lång grafkammare af stenhällar, täckt med 
en häll och inneslutande ett skelett samt följande ovanligt väl 
bibehållna saker af trä: 2 fat, kanterna prydda med utskurna 
sirater, ett slags skopa, en skål, hvars kant är prydd med vackra, 
upphöjda zigzag-linier, stafvar till en bytta m. m. Dessutom 

*) I "Antiqv. tidskr. för Sverige" kommer, enligt tillkännagifvande 
å omslaget till sist utgifna häfte, en redogörelse att meddelas för till-
växten i Statens Historiska Museum under de fem åren 1870-74. 

** ) Bergens Museum, n:is 2844-46. 
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upptogos ur grafven ett nästan fullständigt dryckeshorn, en våg-
skål af brons i skinnfodral med dragsnodd, oeh en vigt af jern 
belagd med brons; 1 jernsyl med skaft och slida af trä; 1 ben-
kam, 1 silfvernål, 1 tveeggadt svärd, 2 spjutspetsar, det enas 
blad skyddadt af en med näfver omgifven träslida, 1 yxa med 
lemning af träfodral, 1 skära, 1 stor sax (med fodral af trä och 
skinn), 1 knif, 1 hänglås m. m. af jern; en lång brynsten, klum-
par af tyg och skinn, samt en bit flinta. 

I "Antikvariske Notiser" har Nicolaysen i denna, liksom i 
foregående årsberättelser, meddelat tillägg till den topografiskt 
ordnade öfversigt öfver landets fasta och lösa fornminnen, som 
han lemnat i sina här ofvan redan omnämnda "Norske Forn-
levninger". De nu meddelade tilläggen innehålla åtskilligt af 
stort intresse. Så finna vi här t. ex. ett utdrag ur hr Kandidat 
Loranges i "Kristiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger" (1873, 
s. 204 folj.) införda beskrifning på en märklig bronsurna med 
romersk inskrift, och ett jernsvärd med romersk fabriksstämpel, 
hvilka båda förvaras i herr Loranges vackra fornsakssamling 
och äro återgifna på en färgtryckt planch, som åtföljer årsbe-
rättelsen. Bronsurnan är funnen på gården Farmens egor i 
Hedemarken år 1865 vid utjemnandet af en rund grafhög. I 
en liten grafkammare af sten stod urnan, fyld med brända ben, 
och vid dess sida en annan bronsurna af samma storlek men af 
något afvikande form. Inskriften å den förra är: APRVS. ET. 
LIBERTINVS. CVRATOR[ES. POS]VERVNT; de fem inom 
klammer stående bokstäfverna saknas nu. Vid curatores bör 
utan tvifvel ordet templi eller sacrorum underförstås, och det 
hela således öfversättas med "Aprus och Libertinus, templets 
föreståndare, hafva uppstält", nämligen denna urna såsom gåfva 
i templet. Fyndet är isynnerhet derför dyrbart att man, med 
undantag af några få fabriksstämplar och mynt, icke känner någon 
annan romersk inskrift från Norge. - I Sverige hafva vi, såsom 
bekant, ett märkligt motstycke till detta fynd i den präktiga, 
åt "Apollo Grannus" af hans tempelföreståndare helgade brons-
vas, som år 1818 hittades i en grafhög vid Fycklinge i Vest-
manland, och som nu utgör en af de största prydnaderna i Sta-
tens Historiska Museum.*) Äfven denna vas innehöll brända ben. 

*) Se Svenska fornsaker, fig. 372; och O. M:s i "Ny Illustrerad 
Tidning" 1874, No 1. 
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Det nyssnämnda svärdet är darnasceradt, och har på klin-
gans ena sida två fabriksstämplar, den öfre hjulformig, den andra 
aflång med upphöjda romerska bokstäfver, af hvilka man nu 
blott kan läsa RANVICI..., troligen ett namn. Svärdet, som 
var hopböjdt, låg jemte andra vapen m. m. på ett lag af kol 
och brända ben i en liten grafhög å gården Einangs egor i 
Slidre socken, Kristians amt; alla sakerna hade tydligen varit 
med på bålet. Dylika svärd, troligen tillverkade i någon af 
romerska rikets provinser, äro äfven funna å andra ställen i 
Norden, isynnerhet i de bekanta danska torfmossarne vid Nydam 
och Allesöe. 

Å Einangs egor, i närheten af nämnda hög, ligga flere andra 
grafhögar, af hvilka flere äro prydda med bautastenar. En af 
dessa på en hög stående bautastenar bar en inskrift med 19 
runor af den äldre runraden.*) Den berömde norske runkän-
naren, professor Bugge besökte stället 1872 och läste inskriften: 
Dagar Þar runo faikido, hvilket han öfversätter: Dag skref  dessa 
runor. Herr Lorange undersökte samtidigt den hög, hvarpå 
stenen står; men högen visade sig olyckligtvis redan en gång 
hafva varit utgräfd, så att Lorange nu endast påträffade spår 
af kol och en obetydlig jernbit. Runstenen, nära 6 fot hög, är 
ensam i sitt slag i Norge, såsom den enda från den äldre jern-
åldern, hvilken ännu står på den hög, hvarpå den ursprungligen 
restes.**) 

Nicolaysen har äfven meddelat "Noget om vore faste Forn-
levninger fra Hedendom, især om Begravetser og deres Under-
sögelse". Han visar deri bl. a., att minnen från bronsåldern 
och jernåldern i allmänhet träffas betydligt längre norrut i Norge 
än i Sverige. Det nordligaste nu kända fynd af bronssaker 
från bronsåldern är i Sverige***) anträffadt i Medelpad på 62° 
15' nordl. br., men i Norge†) på 66° 15' n. br. Och de fasta forn-

*)Se sid. 66 i "Lifvet i Sverige under hednatiden". 
**) Jfr den här ofvan (sid. 246) omtalade runstenen vid Björke-

torp i Blekinge, hvilken ännu står på sin ursprungliga plats bredvid 
två andra bautastenar. 

***)  Det fig. 157 i "Sv. forns." afbildade bronssvärdet, som är fun-
net vid Å by i Njurunda socken. 

†) Ett stort vackert bronssvärd, funnet vid Våg i Helgeland,  Nord-
lands amt. 
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lemningarna från hednatiden (yngre jernåldern) gå i Sverige ej 
längre än till 65° nordl. br. - i Skelefte socken -, men i 
Norge ända till 70° 20'. 

Bland de meddelanden om fornlemningar från medeltiden, 
som förekomma i denna årsberättelse, äro äfven flere af stort 
intresse. 

Året 1873 började löjnant Ziegler undersökningar i den af 
konung Sverre anlagda borgen Zion eller Sverresborg på Sten-
bjerget, 1/4 mil från Throndhjem, hvilka undersökningar fort-
sattes och afslutades sommaren 1874. Borgen är anlagd på en 
isolerad klippa; hvilken, sedd från norr, höjer sig terassformigt 
med lodräta sidor och en platå på toppen. Att döma af flere 
spår synes klippan till en del hafva erhållit denna form af men-
niskohand. På platån, som är 115 steg lång, med ungefär hälf-
ten så stor bredd, uppförde konung Sverre ett kastell och uppe-
höll sig här våren 1183. Undersökningen ådagalade, att en mur 
varit uppförd rundtomkring platåns kant, utmed branten. På 
södra sidan, hvarifrån borgen måtte hafva varit lättast att an-
gripa och der ingången var, har det egentliga kastellet också 
legat. Det var bygdt af sten med ett starkt torn mot vester, af 
hvars 7 fot tjocka murar tydliga lemningar ännu kunde ses. 
Fynd af tillhuggna stenar hörande till dörr- och fönsterinfattnin-
garna visa, att dessa stenbyggnader varit uppförda med omsorg. 
Spår af andra byggnader, af trä, funnos längre mot norr; man 
påträffade äfven brunnen, i hvilken ännu finnes godt vatten. 
Åtskilliga märkliga redskaper från medeltiden hittades också 
vid dessa undersökningar. 

Den ståtliga kungaborgen i Bergen, "Håkons Hallen", en af 
Nordens märkligaste medeltidsbyggnader, torde snart genom 
föreningens försorg blifva på ett värdigt sätt restaurerad, enligt 
en af arkitekten C. Christie uppgjord plan. Dels genom allmän 
subskription, - till hvilken tolf norska målare lofvat bidrag af 
sin konst, - dels på annat sätt voro redan i början af år 1874 
omkr. 30,000 kronor samlade, så att man hoppades, att restaura-
tionsarbetet snart kunde börja. 

Saxhaugs gamla stenkyrka, som antages vara bygd på 1180-
talet af erkebiskop Eystein, har af församlingen blifvit under 
året skänkt till föreningen. Kyrkan, som ligger i Inderöens 
prestegjeld, var bestämd att rifvas, emedan ny kyrka är bygd, 
Den hade derföre redan blifvit beröfvad allt trävirke. 
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En annan gåfva förtjenar äfven att anföras såsom ett gläd-
jande och efterföljansvärdt prof på nit för bevarandet af forn-
tida minnen. Några personer i Stordöens prestegjeld hafva 
nämligen skjutit tillsammans nödiga medel för att inköpa den 
gamla stugan vid gården Ådland, hvilken sedan af subskriben-
terna skänktes till föreningen. 

Af den i slutet af häftet meddelade "Fortegnelse over For-
eningens Ejendomme" finner man, att föreningen dessutom eger 
Borgunds kyrka i Lærdal, Tautröens klosterkyrka, Håkanshögen 
på Sæim och två runstenar. 

Oscar Montelius. 




