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Bref till sekreteraren i Svenska Fornminnes-
föreningen. 

Jag har haft äran mottaga det diplom, som genom eder 
blifvit mig tilstäldt att vara hedersledamot af Svenska Forn-
minnesföreningen. För denna utmärkta heder, hvilken jag högt 
uppskattar, beder jag eder att till föreningen framföra min vörd-
nadsfulla tacksägelse. Äfven anhåller jag att I till föreningen vil-
jen frambära min vördsamma helsning, att jag, så vidt i min förmåga 
står, är, enligt uppmaningen i diplomet, villig att "medverka till 
Föreningens fosterländska ändamål", i synnerhet som jag är för-
vissad att Föreningen anser detta ändamål icke blott bestå deri, 
att den söker skydda och från förstöring bevara fosterlandets forn-
tida monumenter, utan äfven deri, att den söker kraftigt medverka 
till en allmännare väckelse och spridning af håg och sinne för 
arkeologiens studium, dess vetenskapliga bearbetning och framskri-
dande utveckling. 

För min del anser jag detta vara det säkraste, ja det enda 
säkra medel att för åverkan skydda de fosterländska forntidsmonu-
menterna, hvilket skydd inga författningar, om än i orden aldrig 
så stränga, någonsin kunna åstadkomma, äfven af det skäl att de 
aldrig kunna öfvervakas. 

Om Svenska Fornminnesföreningen delar denna min öfver-
tygelse, torde den äfven anse det vara ett af sina största ålig-
ganden att, så mycket i dess förmåga står, söka bereda möjlighet 
för att denna håg och detta sinne hos svenska folket må kunna 
väckas till lif. Och detta torde befinnas vara så mycket ange-
lägnare, som denna håg hittills hos oss föga blifvit väckt, utan 
tvärtom, genom orimliga författningar och vetenskapligt skråtvång, 
snarare motarbetad. Men denna håg för antiqvarisk forskning kan 
icke väckas, utan att här finnes frihet att samla och begagna de 
materialier, med hvilka forskningen skall anställas. Detta lärer 
af ingen kunna bestridas. 
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Arkeologien, sådan den nu är utbildad, utgör en sjelfständig 
vetenskap, skild från historien, med hvilken det antiqvariska stu-
dium förr ansågs vara förenadt; arkeologien är förhistorisk, och 
dess forskningsmedel utgöras af förhistoriska antiqviteter, som med 
den komparativa lärometodens tillhjelp bestämmas och förklaras. 

Den arkeologiska vetenskapen har till sin uppgift att, med 
ledning af de qvarlemnade spåren, utforska vårt eget slägtes och 
dess skilda stammars skiftande lefnadsförhållanden och småningom 
framåtskridande utveckling, från deras första framträdande i hvarje 
land, till dess historiens fackla der blifvit tänd. 

För att redigt afhandla detta ämne, menniskoslägtets utveck-
lingshistoria, har man indelat det i tre perioder eller så kallade 
åldrar, efter de tre olika slag af materialier, hvilka såsom hjelp-
medel för slägtets tillvaro och utbildning i hvardera perioden stodo 
till dess förfogande, i stenåldern, bronsåldern och jernåldern. 
En hvar torde häraf finna att det är rent af omöjligt att, med 
hopp om framgång, anställa någon forskning i den arkeologiska 
vetenskapen, utan att hafva tillgång till antiqviteter af nämnda 
tre slag: sten, brons och jern. Om tillgången af något af dessa 
är för allmänheten förbjuden, är det omöjligt att väcka allmänt 
intresse för detta studium, eller med andra ord att göra det popu-
lärt. Att lägga hinder i vägen för tillgång till materialerna, är 
att lägga hinder i vägen för vetenskapen. Der något af nämnda 
tre slag af materialier är förbjudet att samla och ega, är icke 
att tänka på någon verklig och sammanhängande fornforskning. 

Antiqviteter af ädla metaller, guld och silfver, som vanligtvis 
hafva ett större materielt än vetenskapligt värde, kunna gerna, till 
föga skada för vetenskapen, undantagas för statens räkning, helst 
ingen guldålder eller silfverålder någonsin funnits i verkligheten, 
utan endast i dikten; men de andra tre slagen af antiqviteter, 
som hafva ett vida större vetenskapligt än materielt värde, och 
hvilka, såsom vi redan nämnt, ligga till grund för menniskosläg-
tets indelning i olika kulturgrader, måste ovilkorligen tillhöra ve-
tenskapen och af fornforskaren kunna fritt få samlas och användas, 
om han skall kunna uträtta hvad han bör och önskar. Och så-
dant är också förhållandet i alla de länder, der man synes vilja 
åstadkomma någon antiqvarisk bildning. Endast vårt fädernesland 
utgör härifrån ett icke särdeles berömvärdt undantag. 

Men för att visa huru förhållandet hos oss kunnat i detta 
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hänseende blifva sådant som det nu befinnes, anser jag mig böra 
lemna en kort historik öfver svenska lagstiftningen rörande våra 
antiqviteter. 

Redan i Sveriges rikes lag af år 1734 finnes, i 48:de ka-
pitlet af Missgerningsbalken, en stadga införd som bjuder att hitte-
gods, hvartill ej finnes egare, af gammalt mynt, guld, silfver, 
koppar, metall eller andra konststycken, bör konungen till lösen 
hembjudas. Detta stadgande, som har sin grund i någon gammal 
författning från 1600-talet, om ej ännu äldre, var icke så besyn-
nerligt i en tid, då ingen hade ens minsta reda på antiqviteternas 
verkliga betydelse, utan de betraktades blott som kuriositeter eller 
konststycken. Men anmärkningsvärdt torde anses, att samma stadga 
finnes ännu upptagen i Kongl. Maj:ts förordning angående nya 
strafflagens införande m. m. den 16 februari 1864 § 16 punkten 3. 
Nämnde stadga af 1734 har undergått flera förändringar, hvilka 
det här skulle vara alltför vidlyftigt och till föga gagn att upp-
räkna, hvarför jag med tillåtelse vill flytta våra betraktelser till 
en tid som ligger oss närmare, nemligen till kongl. förordningen 
af den 17 april 1828, som ända till för få år sedan varit vår 
gällande antiqvitetslag. Denna förordning bjöd i § 6 att alla 
antiqviteter som i jorden eller i vattnet funnos, af guld, silfver, 
koppar, metall, sten och trä, skulle ofördröjligen genom kronobe-
tjeningen till konungens befallningshafvande insändas och derefter 
skyndsamt Kongl. Maj:t och kronan hembjudas. Således skulle 
hvarenda flintskärfva och hvarenda stenklump, som fanns i jorden 
och bar spår efter menniskohand, genast uppsändas till Stockholm, 
äfven från de mest aflägsna trakter af landet. Ingen egde rätt 
att behålla något dylikt fynd; försökte han undandölja det, och 
detta försök upptäcktes, fick han dyrt plikta för sitt brott; han 
fick mista fyndet och böta dess dubbla värde, efter det pris man 
i Stockholm behagade sätta derå. "Orkade han ej böta, skulle 
han straffas med kroppsplikt", för det att han ej genast anmälde 
fyndet af ett tillslaget flintstycke eller en ergad kopparbit. Denna 
märkvärdiga författning, hvars like, så vidt man vet, icke funnits 
i något annat land på jorden, hade hos oss fullt gällande kraft, 
ända till för tre år sedan, då den utbyttes mot en annan, hvarom 
sedermera. 

Emellertid inlemnades år 1859 till Kongl. Maj:t ett förslag 
som, om jag ej missminnes mig, hufvudsakligast åsyftade att få
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antalet af förbjudna antiqviteter ökadt, och straffbestämmelsen mot 
öfverträdelse af 1828 års kong l. förordning, ännu mera skärpt. 
Detta förslag, som dock efter vederbörandes hörande blef förkastadt, 
hade väckt uppseende; man tyckte att anspråken blefvo allt för 
stora, och åtskilliga röster läto höra sig och begärde att 1828 
års kongl. förordning måtte afskaffas och i dess ställe en efter 
fornvetenskapens närvarande ståndpunkt lämpad författning er-
hållas. Men motståndet från ett visst håll var allt för mägtigt, 
och ingen förändring blef af. Omsider ansåg dock en hög embets-
man och allmänt vördad vetenskapernas befordrare det vara af vigt 
att en förändring af 1828 års kongl. förordning företogs. För 
detta ändamål blef en komité sammankallad, bestående af tre leda-
möter, af hvilka riksantiqvarien var den ene. Således då han 
blott fick en komitéledamot med sig, hade han pluralitet och kunde 
diktera komiténs beslut. En hvar, som har någon kännedom om 
ärendens behandling i dylika fall, vet att en akademi ej gerna 
afslår hvad en dess komité föreslagit, i synnerhet då dess ständige 
sekreterare är med derom. Således blef komiténs förslag såsom 
dess eget inlemnadt till Kongl. Maj:t för att blifva gällande som 
lag, hvilket också skedde och blef den väsentligaste grunden för 
den kong l. förordningen af den 29 november 1867. Väl blef 
den icke sådan som den vetenskaplige fornforskaren hade hoppats 
och önskat; ty i 8 § 1 mom. stadgas uttryckligen att en hvar 
som i jorden, i vattnet –  "finner koppar eller brons – skall Kongl. 
Maj:t och kronan sådant fynd hembjuda" och straff för öfverträ-
delse deremot bestämmes, hvarjemte i § 12 riksantiqvarien förbe-
hålles rättighet att, då han finner denna förordning vara i någon 
måtto öfverträdd, "sjelf eller genom ombud, sådant till åtal hos 
vederbörande anmäla". 

Således har, genom denna nya förordning, föga förbättring af 
1828 års kongl. förordning åstadkommits. Ty väl har derigenom 
blifvit allmänt tillåtet att samla antiqviteter af sten och jern, 
hvilket, ehuru det icke är på något ställe i förordningen uttryck-
ligen nämndt, väl bör så förstås, att hvad icke är förbjudet bör 
anses vara tillåtet; och en och annan som ej känner saken när-
märe torde anse denna eftergift vara af stor betydenhet. men vid 
närmare betänkande skall man finna att den för fornforskaren icke 
är särdeles stor. Ty då, såsom ofvan nämndes, den antiqvariska 
vetenskapen söker utforska menniskoslägtets utbildningshistoria från 
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de äldsta spåren som menniskor qvarlemnat efter deras tillvaro, 
ända till dess historien börjar meddela sitt ljus, torde man lätt 
finna, att utan bronsantiqviteter kommer forskningsserien att af-
brytas i midten, och just der den måste vara lärorikast och in-
tressantast, såsom innefattande det stadium i utvecklingen, dåmen-
niskan utträdde ur vildhetstillståndet, in i den första egentliga 
civilisationsperioden, genom att till sitt biträde hafva erhållit den 
första metallen. 

Om denna författning blefve till alla delar iakttagen, så att 
den enskilde ej finge samla hos sig antiqviteter äfven af brons, 
så vore den vetenskapliga fornforskningen i Sverige omöjlig. 

Måhända föreställer sig en och annan att det är nog för forn-
forskaren att han en eller annan gång har tillträde till föremålen för 
sin forskning; men denna mening skulle röja en allt för stor obe-
kantskap med beskaffenheten af dessa slags studier. 

Hvar och en som sysselsatt sig med studierna af hvilken 
som helst naturhistorisk vetenskap: zoologi, botanik, palæontologi 
m. m. vet ganska väl, att man deri icke kan taga ett enda steg 
framåt utan tillgång till samlingar, med hvilka man när som 
helst kan noggrannt jemföra de nya fynd, man vill ordna och 
beskrifva. Denna af hvarje naturforskare kända sanning önskar 
jag att man ville allvarligt behjerta. Men om ständigt tillgängliga 
samlingar äro nödvändiga för naturforskaren, äro de det i ännu 
högre grad för fornforskaren. Den vetenskap han söker bearbeta. 
den förhistoriska arkeologien, har, såsom vi förut nämnt, till 
föremål att intränga uti och upplysa den dunkla tiderymd af skym-
ning eller fullkomligt mörker, som föregår hvarje folks egentliga 
historia, och för detta ändamål har han intet annat hjelpmedel 
att använda än den qvarlåtenskap som det folk, hvars förhistori-
ska tid han vill upplysa. har lemnat efter sig. Och härvid före-
kommer en mängd frågor af olika slag, som fornforskaren bör 
söka utreda. 

Låtom oss, för exempels skull, taga för oss den kulturperiod 
i vår skandinaviska nord, som blifvit kallad bronsperioden, och 
som i synnerhet varit föremål för diskussioner i de internationela 
fornforskaremöten, hvilka under de senare åren blifvit hållna i 
skilda länder af vår verldsdel. Qvarlåtenskaperna efter det folk, 
som lefvat och verkat under denna, från oss vidt aflägsna tidsperiod, 
kunna lemna oss många värdefulla upplysningar rörande deras 
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forna agares nationalitet och kulturtillständ, om de grundligen 
undersökas. Dessa fornsaker böra genom noggranna jemförelser 
kunna meddela oss säkra underrättelser om deras relativa ålder, 
hvilka äro de äldsta och hvilka stå näst derefter i åldersföljd ända 
till de yngsta, som omedelbarligen följas af en annan kulturperiod 
- jernets. Dessa qvarlåtenskaper kunna dessutom lemna oss svar 
på följande frågor: äro de äldsta af inhemsk tillverkning eller 
hafva de blifvit hitförda utifrån? och i detta fall, hvarifrån hafva 
de kommit, från hvilket folk och under hvilken tid? Finnes icke 
hos dem någon bestämd form eller några egna ornamenter som 
derom kunna gifva säker ledning? Finnes icke något jemte dem som 
förråder en egen religiös kult? Finnas inga lokalnamn som hän-
tyda derpå? Finnas icke i de trakter, der detta folk har lefvat, 
några dunkla sägner eller gamla plägseder, som tillsammans med 
qvarlåtenskapen kunna sprida ljus öfver hithörande ämnen? Vidare 
frågas: Hafva dessa främlingar, som först hitfört bronsen, infunnit 
sig som enstaka resande, hvilka kommit och åter farit, eller ha 
de infunnit sig i kolonier, som här bosatt sig och qvarblifvit? 
Hafva de lemnat spår efter olika lefnadsyrken, och på hvilken 
ständpunkt stodo de i tekniskt, civilt (jordbruk, skeppsfart) och 
militäriskt afseende? Har denna i forntiden med brons först hit 
anlända folkstam under hela bronstiden bibehållit sig skild och 
oblandad, eller har den omsider småningom blandat sig med lan-
dets äldre invånare och derigenom undergått förändringar både i 
fysiska former och i religiösa bruk? m. m. Till besvarandet af 
en eller flera bland dessa frågor, bör hvarje antiqvitet från brons-
åldern i något afseende kunna bidraga, ensam eller jemförd med 
andra; och det gifves i sjelfva verket intet annat medel att er-
hålla någon den ringaste kunskap om denna märkvärdiga kultur-
period, än genom den qvarlåtenskap som den lemnat efter sig. 

Som man lätt inser, kan en stor del af här ofvan fram-
ställda frågor icke besvaras utan att man, jemte de lösa forn-
sakerna, äfven undersöker de fasta fornlemningar som ännu fin-
nas på de ställen, der det folk har bott, som tillverkat och be-
gagnat dem. Detta folk har inom Sveriges landamären bott 
hufvudsakligast i södra Skåne och derifrån sträckt sina bostäder 
åt östra trakterna något upp i Blekinge och åt vestra något längre 
upp i Halland och Bohuslän. På andra ställen synas de hafva 
varit mer spridda, och i trakterna kring Sveriges nuvarande huf-



75 

vudstad har detta forntida folk, så vidt jag vet, aldrig haft sina 
fasta bostäder. 

I synnerhet synas vissa trakter af Skåne hafva varit af dem 
tätast och längst bebodda; här ha de i största antal qvarlemnat 
sina grafvar, sina skeletter, verktyg, vapen och smycken. Här är 
således rätta stället att studera dessa forntida folk och den kultur-
period det tillhört. Men om den kongl. förordningen af 1828, 
som i afseende på bronsen är förnyad 1867, noggrann t blifvit 
följd, hvilket väl med rätta kan anses hafva varit dess stiftares 
mening, så skulle, i de anförda trakterna, hvarje bronsbit, efter 
hand som den fanns, hafva blifvit borttagen och förd till hufvud-
staden. I följd häraf finner en hvar att ifrågavarande forntida 
folk hittills icke kunnat så grundligt studeras, som om någon 
större del af deras qvarlåtenskap fått stanna qvar i deras förra 
hembygd. Den som vid stiftandet af 1867 års förordning kunnat 
utverka att alla forntida fynd af brons skulle föras till Stockholm, 
har sannolikt åberopat den stora heder och glans detta påbud skulle 
åstadkomma, genom att rikta hufvudstadens museum med många 
herrliga ting. Man kan visserligen föreställa sig att det skall 
gifva åt nämnda museum ett särdeles högt anseende, att en främ-
ling der få se icke blott ytterst dyrbara praktstycken af guld och 
silfver från forntiden, funna i svensk jord, utan äfven ett större 
antal af antika bronser än han måhända sett på något annat ställe 
under sin resa. Men tycker man verkligen att denna fåfänga upp-
väger den vetenskapliga förlust, som fosterlandet lider deraf, att 
brist på materialier hindrar forskarna i skilda landsorter att all-
mänt bland folket sprida vetenskapens ljus, och den ära som foster-
landet njuter genom att gå i främsta ledet bland bildade nationer? 
Och hvad beträffar sammanhopandet af allt på ett enda ställe, 
så känner en hvar de för ett land alltid skadliga följderna af en 
alltför långt drifven centralisation, äfvensom en hvar torde inse 
det obilliga deri att hela landskap och deribland Sveriges södra 
universitets landskap utblottas på sina egendomliga fornsaker för 
att förlägga dem till ett ställe, der de ända till de senare åren 
legat nästan obegagnade för vetenskaplig forskning 1

). Detta inne-

1) Jag hoppas att ej blifva missförstådd. Ehuru det smärtar mig, i 
anseende till den förlust vetenskapen lider, att se mitt fäderneland-
skap, utan särdeles nytta och utan behof för hufvudstaden, blottas 
på sina egendomliga fornminnen, önskar jag Stockholm allt godt, 
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bär ingen förebråelse mot riksantiqvarien, som tillika är ständig 
sekreterare i K. Vitterhets-, Historie- och Antiqvitetsakademien 
och har flera andra befattningar som taga i anspråk hans mång-
sidiga verksamhetsförmåga, hvilken han ådagalagt genom numismati
ska och andra till historiens område hörande arbeten. Men hvad 
jag önskade att fästa uppmärksamheten på, och som man måhända 
icke öfvervägt, är att om förordningen af 1828 aldrig funnits, 
skulle hufvudstadens museum hafva fått lika stora om ej större 
antiqvitetssamlingar än det nu erhållit, och till vida mindre kost-
nad för staten. Bland de samlingar, som förvaras i Stockholms 
museum, härstammar en stor del från mer eller mindre betydliga 
privatsamlingar, som blifvit hopbringade mest i Skäne före och 
under första tiden af 1828 års kongl. förordning och sedan in-
köpta till Stockholms museum. Det är temligen klart att derest 
förbudsförfattningen icke utkommit, skulle fortfarande flera privat-
samlingar ha blifvit anlagda, och de flesta hafva stannat i 
Stockholms museum. 

För att ännu tydligare ådagalägga detta, vilja vi i korthet 
anställa en jemförelse emellan Köpenhamns antiqvariska museum 
och Stockholms, samt emellan de olika sätt på hvilket hvarderas 
föreståndare ansett sig böra uppfylla sina åligganden. Köpenhamns 
museum anses, som man vet, att vara det största och bäst ord-
nade i Europa, och dess antiqvariska del är längesedan skild från 
den historiska. Begges egentliga stiftare och ända till sin död 
föreståndare, Chr. Thomsen, ville aldrig höra talas om förbud, 
utan påyrkade alltid fullständig frihet för alla att samla antiqvite-
ter och anlägga privatsamlingar; han uppmanade särskildt alla 
dem han fann dertill hafva häg, och han yttrade ofta till mig, 
då fråga var om detta ämne, att han gjorde det dels för att 
uppmuntra till studium af vetenskapen, dels derför att han visste, 
sade han, att privatsamlingarna slutligen kommo till honom, 
och så inträffade det också. 

Föreståndaren för stockbolros antiqvariska museum ansåg sig 
deremot tvungen att på motsatt sätt utföra sitt åliggande genom 

framför allt att det, i likhet med nästan alla andra hufvudstäder, 
snart måtte få en egen högskola, icke minst för att derigenom en 
större del af Sveriges ungdom må der kunna inhemta undervisning 
af de herrliga samlingar, af hvilka de många dervarande institutio-
ner i rikt mått öfverflöda. 
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att handhafva de i 1828 års kongl. bref gifna föreskrifter, hvilka 
icke tilläto honom att, i likhet med Thomsen, uppmana eller upp-
muntra enskilda att studera den arkeologiska vetenskapen, eller att 
för detta ändamål anlägga privatsamlingar. 

Följden häraf blef snart märkbar. Påbudet att till krono-
betjeningen lemna alla fornsaker, som träffades, hade ofta till följd 
att det som fanns och ej ansågs kunna inbringa någon betydlig 
vinst, blef, då ingen köpare infann sig, bortskaffadt eller tills vi-
dare undangömdt, på det att finnaren skulle slippa att komma i 
trassel med fiskaler eller länsmän. 

Sedan de antiqvariska arbetena med figurer och upplysande 
beskrifningar hunnit sprida sig så väl här som på andra sidan af 
Sundet, och man mer allmänt börjat få begrepp om fornsakernas 
verkliga betydelse, började snart kringstrykande utländska krämare 
att hos allmogen efterfråga och uppköpa alla slags fornsaker, och 
denna handel, som tillkommit just derföre att inga privatsamlin-
gar fingo lagenligt anläggas, och således få eller inga svenska 
köpare kunde infinna sig att uppköpa de gjorda fynden, har mer 
och mer tilltagit och är sannolikt ännu icke i aftagande. Denna 
utländska handel med våra svenska, mest skånska antiqviteter, som 
redan länge bedrifvits, i synnerhet af danska judar, har smånin-
gom blifvit en ordentlig transitohandel öfver Danmark till England. 
Att denna trafik med våra antiqviteter bedrifvits i stor skala och 
varit lönande, derpå finnas flera bevis. 

Det är svårt om ej omöjligt att förmå folket att iakttaga 
sådana lagar, hvilkas nytta det ej inser, och sådana, som det 
anser vara obilliga och orimliga; det är svårt att få folket att 
begripa att om någon hittar en fornsak i jorden, den icke tillhör 
hittaren, utan bör sändas till Stockholm, och de inse ganska väl 
att det icke är kongl. maj:t eller kronan som begagnar deras 
hittegods. 

Att det ofvannämnda för vår svenska fornforskning skadliga 
förhållandet har sin första orsak i påbudet att allt som finnes skall 
genast bortsändas och ej lagenligt får användas till egna forsknin-
gar och enskilda samlingars anläggande, inses äfven deraf, att 
något sådant uppköp af fornsaker och utförsel till utlandet icke 
förekommer i Danmark eller i något annat land, der också icke 
finnes något sådant förbud som hos oss. 
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För att afskaffa denna för vår fornforskning skadliga och för 
vårt fosterland föga hedrande trafik genom försäljning till utlandet 
af de minnen våra förfäder lemnat oss i arf, känner jag icke mer 
än ett kraftigt medel, och det vore att genom en författning 
stadga att, med undantag af de ädla metaller, guld och silfver, 
som ej ligga till grund för någon arkeologisk kulturperiod, alla 
andra antiqviteter vore hittarens tillhörighet, som han finge be-
hålla eller efter godtycke använda. 

Jag vill minnas att i min barndom utkom en förordning som 
förbjöd utforsel till utlandet af kopparslantar och annat koppar-
mynt; men hvar och en som fått sig en slant tyckte, likasom 
den som hittat en antiqvitet, att det var hans tillhörighet som 
han borde kunna, utan statens förmynderskap, få använda när och 
huru han behagade. Förbudet förblef således utan verkan. Slut-
ligen föll man på den kloka idéen att höja slantarnas värde här 
hemma, så att den som gällt två styfver kom att gälla sex; der-
igenom upphörde all utförsel och slantarna stannade hemma. På 
samma sätt föreställer jag mig att våra antiqviteter komma att 
stanna hemma, om man ökar deras värde derigenom att de blifva 
hittarens tillhörighet; ty naturligtvis värderar man vida högre en 
sak som man sjelf eger och kan efter behag få använda, än en 
som man måste lemna ifrån sig mot en osäker ersättning. Dess-
utom skola genom en sådan frihet inländska konkurrenter uppkom-
ma, som snart skola åstadkomma den verkan, att utländska upp-
köpare ej vidare finna sin räkning vid att fortsätta rörelsen på
detta fält. 

Att oaktadt 1828 års kongl. förordning fornforskningen kun-
nat göra de framsteg, som den hos oss vunnit, har sin förklaring 
deri, att en eller annan ansett vetenskapens kraf högre än en 
orimlig författning, som redan då, sedan fornvetenskapen börjat 
utbilda sig, befanns vara gagnlös. Och ganska säkert synes oss 
vara, att om ingen vågat dertill besluta sig – så skulle, till 
föga heder för fosterlandet, den svenska fornforskningen stått på 
samma låga ståndpunkt, der Sjöborg och Hallenberg lemnat den, 
under det att samma vetenskap i brödralandet, under frihetens 
skydd, betydligt framskridit. Men vi hoppas och önska att få i 
öfverensstämmelse med sådana lagar, som vetenskapen kräfver, 
fortsätta dess vidare utveckling, och denna begäran kan väl icke 
anses vara obillig. 
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De svenskar, som förlidet år (1869) bevistade det inter-
nationela arkeologiska mötet i Köpenhamn, hade den hugnaden att 
erfara, att Sverige fick offentligen dela äran med Danmark att 
hafva stiftat den nya arkeologiska vetenskapen. 

Vid slutet af detta för hela Norden och i synnerhet för 
Danmark så ärofulla möte, sägo vi främlingarna taga hjertliga 
afsked af hvarandra med den lifligt uttryckta föresats, att hvar i 
sin hembygd samla materialier för att vid nästa möte kunna 
framlägga vigtiga bidrag till besvarandet af de frågor, som vid 
detta syntes ännu oafgjorda. Ty hvar och en visste att han med 
full frihet skulle få samla hos sig och granska de materialier som 
utgöra grundämnen för nämnda vetenskap. I synnerhet var brons-
perioden i vestra och norra Europa föremål för de flestas upp-
märksamhet, helst denna period är i visst afseende den vigtigasta 
af alla, såsom förut blifvit nämndt. 

Äfven bland oss svenskar var åtminstone en och annan från 
södra delen af landet, som återvände hem med den föresats, att 
vidare fortsätta utvecklingen af den arkeologiska vetenskapen, isyn-
nerhet af bronskulturperioden, hvars qvarlåtenskap i Skåne och 
Danmark är mer formskiftande än, efter hvad kändt är, i något 
annat land. Anlända hem mötte oss likväl snart den underrät-
telsen, hvilken en och annan af oss icke förut kände, att redan 
för två år sedan (den 29 nov. 1867) en ny kongl. förordning 
utkommit, som bland annat föreskrifver, att en hvar, som hittar 
någon antik brons, skall genast aflemna den för att sändas till 
Stockholm, till riksantiqvarien, som således är den enda i Sverige, 
som lagenligt eger att hos sig samla materialier för bearbetning 
af ifrågavarande vigtiga vetenskap, och som följaktligen har derpå 
uteslutande privilegium. 

Det må med skäl synas förvånande att då hos oss alla an-
dra skråförfattningar blifvit afskaffade, en sådan, till föga heder 
för vårt fädernesland, ännu står qvar, der den är minst behörig 
– i en vetenskap. Jag är öfvertygad att ingen regering i Europa 
skulle nu vilja utgifva en författning, som lade hinder i vägen för 
ett allmännare studium af ifrågavarande arkeologiska vetenskap, 
och minst skulle vår svenska regering hafva gjort det, om saken 
och dess konseqvenser blifvit riktigt framlagda. 

Under mina resor i utlandet har jag sökt göra mig under-
rättad om förhållandet i detta hänseende och dervid funnit, att 
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något förbud att samla och förvara fornsaker icke finnes hvarken 
i England, Frankrike, Holland, Belgien, Tyskland eller Norge. 
Och hvad Österrike beträffar, har föreståndaren för det kejserliga 
Museum i Wien, friherre von Sacken, i förordet till sin ypperliga 
skrift: Leitfaden zur Kunde des heidnischen Altherthums, sidan 
IV, uttryckligen sagt att det kejserliga museum icke har rätt, en-
ligt den bestämda fyndlagen af 1846, att mot egarens vilja eller 
mot ett ringa pris tillegna sig funna fornsaker. 

I Köpenhamn har jag hört att, under någon af envåldskun-
garna på 1600-talet, en författning utkommit som bjöd att forn-
saker af guld, silfver och metall skulle till konungen inlemnas. 
Men denna författning som, efter hvad man minnes, aldrig blifvit 
exseqverad och aldrig förnyad, anses med skäl redan vara bort-
glömd. 

Helt annat är förhållandet med vår gamla antiqvitetslag: ty 
den har flera gånger blifvit förnyad, och senast så nyligen som 
1864 och 1867. Några anmärkningar vill jag nu icke tillägga, 
utan vänta på utgången af den förnyade framställning, som sanno-
likt kommer att göras. 

Ehuru rörande detta ämne ännu vore mycket att tillägga, 
måste jag dock för denna gången sluta, då jag finner att mitt 
bref redan blifvit alltför långt. Dock innan jag nedlägger pen-
nan, anser jag mig böra erinra att jag för min del icke kan tro 
det förslag jag här framställer vara i ringaste mån till skada för 
någon enskild; deremot anser jag det vara till gagn för veten-
skapen och derigenom för fäderneslandet. Då vi i politiskt af-
seende icke intaga samma höga ställning som fordom, böra vi 
dock i afseende på upplysning och bildning söka bibehålla det an-
seende, vi redan vunnit att, jemte våra närmaste stamförvandter, 
räknas bland samtidens mest framstående folk. Ett land, som 
alstrat sådana män som Carl Linné, Jac. Berzelius, E. G. Geijer, 
C. A. Agardh, And. Retzius 1) och andra vetenskapliga forskare, 
bör väl anse sig hafva ett dyrbart arf att vårda, genom att följa 
deras exempel, och vilkoret härför är forskningens frihet, äfven i 
den här ifrågavarande riktningen. 

l) Den utmärkte anatomen och snillrike upptäckaren af grunderna 
för det system i craniologien, som numera allmänt begagnas vid forsk-
ning i denna vetenskap. 
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Att döma af hvad förut skedt, kan väl knappast betviftas 
att ej oppositioner skola söka att göra sig gällande, ehuru jag 
för min del icke kan inse huru de ens med skenbar rimlighet 
skola förmå framträda. Måhända skall man invända, att ingen 
ändring eller afskaffande behöfves af en författning, som ingen 
rättar sig efter. Härtill svaras: hvarför skall här finnas en för-
fattning, om ingen bryr sig om den, och öfver hvars iakttagande 
ingen kontroll är möjlig? Och hvarför kunna ej vi svenskar, lika 
som alla andra folk, få vara fornforskare utan att derigenom blifva 
lagbrytare? Till och med om författningen icke skadar genom att 
lägga hinder, skadar den genom att vänja folket att ej rätta sig 
efter lagarna. 

Det är väl knappast möjligt att någon skall kunna fram-
komma med påståendet att det är bäst att alla svenska antiqvi-
tetssamlingar förvaras på ett ställe. för att få en mer allmän 
öfversigt af dem. Ett sådant påstående skulle röja alltför stor 
okunnighet om frågans verkliga beskaffenhet. Det är ej en flyg-
tig öfversigt, utan grundlig forskning som fordras och behöfves; 
och hvad skulle blifva af en vetenskap, hvilken som helst, om 
den blott finge idkas på ett enda ställe i riket och på alla andra 
ställen vore förbjuden? 

Någon skall kanske påyrka att sedan fornminnesföreningar 
börjat bilda sig och anlägga antiqvitetssamlingar i alla landskap, 
och sådana äfven anläggas vid de flesta läroverk, är det öfver-
flödigt att denna rättighet lemnas åt den enskilde. Nej, visst 
icke. Det är godt och väl att antiqvitetssamlingar anläggas vid 
läroverken, och detta, som antyder ett nutidens sträfvande efter 
bildning, bör på allt sätt befrämjas; men det är icke tillfyllest-
görande. Hvarföre neka barnen att också hemma hafva sin lilla 
samling. som egaren kan småningom få öka och med innerlig 
glädje visa kamraterna hvar gång då något nytt fynd tillkommit? 
Mången liflig yngling skulle, genom anläggandet af en liten sam-
ling, som han får kalla sin och efter hjertans lust betrakta, öka 
och förevisa, afhållas från vida skadligare tidsfördrif under lof-
tiderna. Detta synes mig höra till en god uppfostringsmetod, och 
det vore ju hårdt att i Sverige neka barnen en oskyldig glädje, 
som i alla andra länder tillåtes dem, hvilka dertill ha fallenhet. 
I England ser man i de flesta bättre familjer hvarjehanda sam-
lingar, bland hvilka barnen, gossar och flickor, fått uppväxa och 
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utbilda sig, och sjelfva få de också anlägga sådana. Detta gör 
att de tidigt vänjas vid något praktiskt yrke och eget förvärfvande 
(S. Nilssons bref, infördt i Nya Dagligt Allehanda 1868 n:o 
1 och 3). Jag kunde derifrån anföra mer än ett exempel att 
de samlingar som hustrun medfört i boet förmått mannen att när-
mare studera dem och derigenom småningom utbildat honom till 
en af samtidens mest frejdade vetenskapsmän. Detta är händelsen 
såväl med en af samtidens mest ansedda geologer, som ock med 
en utmärkt zoolog. 

Äfven vill jag erinra derom, att först då rättigheten blir 
allmän, att en hittad fornsak tillhör hittaren – men först då –
kan hvem som helst offentligt framstå och täfla med utländska 
uppköpare och småningom afvänja dem från trafiken med våra 
svenska antiqviteter. 

Ännu en sak, som jag redan omnämnt, önskar jag att man 
ville öfverväga. Den som företagit sig att grundligt utarbeta ett 
visst ämne, vet nog att han behöfver hafva dithörande föremål 
till hands för att ständigt kunna rådfråga dem. Sedermera kom-
ma de nog till publika samlingar, antingen efter arbetets slut 
eller efter egarens död. 

De resultat som kunna väntas af en allmännare lifvad håg 
för studium af den arkeologiska vetenskapen anser jag i första 
rummet blifva lifligare väckt fosterlandskärlek och större vördnad 
egnad åt fädrens efterlemnade minnen från de olika kulturtillstän-
den, sedan man lärt känna deras verkliga betydelse; för det an-
dra spridande af ljus och afskaffande af de skumma fantasibilder, 
som möta oss vid vår historias första gryning; och för det tredje 
en säker vägledning för konstidkaren, att ej misstaga sig vid ut-
styrseln af sina till forntidens olika kulturperioder hörande pro-
duktioner. 

Om, såsom jag hoppas, Svenska Fornminnesföreningen i huf-
vudsaken delar de här framlagda åsigter, vågar jag vördsamt hem-
ställa, det täcktes föreningen hos Kongl. Maj:t söka utverka den 
ändring i kongl. förordningen af den 29 november 1867, att 
jordfynd af brons må, lika som de af sten och jern, blifva fin-
narens tillhörighet. 

Lund i december 1870. 
SVEN NILSSON. 




