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Svenska Fornminnesföreningens årsmöte i Vexjö 
den 1-3 juni 1870. 

Enligt Svenska Fornminnesföreningens stadgar skall föreningen 
årligen hålla tvenne allmänna årsmöten. Det ena eger rum i 
hufvudstaden under loppet af februari och afser hufvudsakligen 
ordnandet af föreningens styrelse samt administrativa och ekono-
miska förhållanden. Det andra årsmötet är af rent vetenskaplig 
natur och skall hållas än i en del af landet, än i en annan, hvar-
vid företrädesvis till mötesplatser skola väljas orter, som förete 
ett större intresse i arkeologiskt eller konsthistoriskt hänseende. 
Till detta möte skola, utom föreningens ledamöter, äfven andra 
fornforskningens vänner inbjudas. 

Föreningens styrelse hade, efter uppmaningar från det gamla 
minnesrika Värend och föregående rådplägningar med hennes leda-
möter i denna bygd, bestämt sig för att hennes första vetenskapliga 
årsmöte skulle hållas i Vexjö och öppnas den 1 juni 1870. Det 
af styrelsen, efter samråd med hennes ombud i orten, uppgjorda 
programmet för öfverläggningarna blef på förhand, jemte inbjudning 
till fornforskningens vänner i allmänhet, offentliggjordt i tidnin-
garna. 

Antalet af anmälde deltagare uppgick till omkring 100; för-
handlingarna bivistades derjemte af åtskilliga andra bland stadens 
och ortens invånare, deribland åtskilliga fruntimmer. De del-
tagare i mötet som anländt från aflägsnare orter, blefvo med den 
största gästfrihet mottagna och inqvarterade hos stadens invå-
nare, som för öfrigt under hela mötestiden ådagalade den mest 
förekommande artighet och välvilja mot sina gäster och del-
tagarna i mötet. 
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Den 1 juni. 

Kl. 9 f. m. samlades deltagarne i mötet i dess lokal, stads-
husets stora sal. På skriftligt uppdrag af byråchefen Wennerberg, 
Svenska Fornminnesföreningens dåvarande ordförande, som i sista 
stunden blifvit hindrad att infinna sig, öppnade ledamoten af hennes 
styrelse, dr AUG. SOHLMAN, mötet med en kort helsning, hvarvid 
han tillika på styrelsens vägnar föreslog chargé d'affaires G. O.  
HYLTÉN-CAVALLIUS till mötets ordförande, hvilket förslag med ackla-
mation antogs. Ordföranden intog sin plats och inledde derpå 
mötets förhandlingar med följande tal: 

Mina herrar! Det val, som kallat mig till ordförande vid detta 
första möte, har tydligen för mening att visa en uppmärksamhet 
emot stället, snarare än emot personen. Jag bör då ej kunna 
tveka att å min hembygds vägnar tacka för den visade hedern 
och får på samma gång helsa eder alla hjertligast välkomna till 
vårt gamla Värend.

Det var visserligen icke i går, som denna undangömda "bygd 
i skogen" fick som gäster emottaga så många män, berömda inom 
den svenska vetenskapen, konsten och litteraturen, och vi känna 
oss med skäl stolta öfver den dragningskraft hon förmått på eder 
öfva. Men glädjas vi redan att få helsa eder hvar för sig, så-
som enskilde, huru förökas icke vår fröjd, då I här uppträden 
samtidigt och samfäldt, såsom en sluten och fullt ordnad förening! 
Ty denna förening har tagit sig en uppgift, som vinner genklang 
i hvarje svenskt hjerta. Barn af en bland vår samtids mest 
fruktbärande idéer, sträfvar hon att återföra oss till oss sjelfva, 
genom att till klarhet höja vårt nationela medvetande. Hon vill 
således åt vår moderna bildning gifva ett rent nationelt underlag 
och ett äkta nationelt uttryck. Och huru kan detta ske annor-
lunda eller bättre, än genom att åter väcka till lifs och bringa 
till heders qvarlefvorna af våra fäders egendomliga, åt många håll 
rikt utvecklade kultur? Hon samlar derföre dessa rent svenska 
fornminnen, bibehållna i form af nordisk folksed, folkspråk, folk-
sägen eller fornminnesmärke, och söker i dem ett material för 
vetenskaplig forskning eller för fri behandling i dikt och i konst. 
Det är nationalitetsgrundsatsen, tillämpad inom ett nytt område 
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och skjutande brodd i nya bildningar, med vetenskapen till stam. 
med konsten såsom blomma och med hjertrötter, som tränga ned 
i djupet af vårt gammalnordiska kulturlif. 

Och, i sanning, det var på högsta tiden att denna tanke vak-
nade till klarhet, så vida icke vår nationela sjelfkänsla - och 
med henne vårt värde såsom folk - skulle helt och hållet förslöas 
och gå under. Ty vi veta det alla, huru den stolta sjelfaktning, 
som under vår storhetstid ville göra Sverige till den nyeuropeiska 
odlingens vagga, efter olycksdagen vid Pultava småningom sjönk 
till en känsla af sorglig nationel förstämning. Under trycket af 
denna känsla begynte man smäningom öfverskatta värdet af all 
främmande kultur, tills man slutligen lärde sig betrakta den tra-
ditioneJa svenska bildningen såsom höjden af rå obildning. Vi 
minnas ock alla, hurusom ännu i vår tid denna uppfattning var 
den allmänt förherskande. Inom de högsta, tongifvande kretsarne 
talade man franska språket och hade redan länge utbytt de enkla 
gammalsvenska hofsederna emot den fadda fransyska etiketten. 
I vitterheten var Tysklands språk och litteratur det giltigaste mön-
stret. Vid läroverken pluggade man latin och grekiska och er-
kände ingen annan bildningsform än den äkta klassiska. Skulle  
en konstnär vinna rykte, så måste han hemta sitt mästarebref i 
Rom, under studiet af italiensk natur och klassiska skönhetstyper; 
ty, kan tro, vår svenska natur förtjente ej studeras, hon saknade 
liniens skönhet. Ingen under då, att allt hos oss blef osvenskt, 
förkonstladt, förvridet, idel uppskrufning och onatur. Det svenska 
folket var på vippen att tappa bort sig sjelf. Vårt eget moders- 
mål fanns icke förtjent af en lärobok, mindre af en lärostol. Vår 
medeltidslitteratur låg och multnade i kungliga bibliotekets hvalf. 
Våra historiska reliker saknade tak öfver hufvudet. Våra kyrko-
målningar kalkströkos, medan våra kyrkliga bygnadsverk nedbrötos, 
för att lemna plats åt kongl. öfverintendentsembetets försök i den 
"enkla stilen". Våra gamla präktiga borgar lemnades att förfalla. 
Våra folksägner beskrattades såsom gamla käringsagor. Våra fä-
ders grafvar sköflades af våldet eller af plogen, medan sjelfva 
deras namn, utbytta emot franska, tyska och engelska roman-
namn, icke längre uppkallades i egna efterkommande. Den natio-
nela andan hade inslumrat, likasom konungadottren i sagan, rusad 
af en giftig trolldryck, och hon sof under qväljande drömmar, 
glömsk af det förflutna och utan tanke för det tillkommande. 
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Men hon skulle åter vakna till lif, och det var sången som 
väckte henne. Det var kära barndomsljud, klingande nr djupet 
af våra skogar; det var nordiska harposlag, vemodsfullt ljufva, 
såsom Neckens spel vid stranden i den varma sommarnatten, 
underbart starka, såsom forsens brus emellan bergen. Det var 
tonerna af den svenska folkharpan, å nyo strängad af Arvid 
August Afzelius och Erik Gustaf Geijer. – Och svenska folket 
igenkände de gamla, kära ljuden. 

Då blomstrade äng, då löfvades allt: 
det månde de harposlag vålla. 

Ett nytt slägte trädde fram, och stöten var gifven till en ny. 
mägtig nationel rörelse inom vetenskap och konst. Då var det 
som Sven Nilsson begynte sina europeiskt berömda forskningar öf-
ver nordens urfolk. Då började Axel Holmberg leta efter häll-
ristningarna på Bohusläns klippor, medan Richard Dybeck och 
Georg Stephens skrapade bort den sekelgamla mossan på våra 
runstenar. Då satte Mandelgren sig upp på skjutskärran, för att 
efter tusenmila färder och under tusen försakelser göra Frankrike 
och Europa (och sent omsider äfven Sverige) bekanta med qvar-
lefvorna af vår medeltidskonst. Då målade Blommér sina ljufva 
bilder ur den nordiska folksagan, medan Nordenberg, Wallander 
och så många andra tecknade det svenska folklifvet. Då samlade 
Säve och Rietz våra bygdemål, medan Rydqvist ristade balkarne 
till det svenska språkets lagar. Då uppstod svenska konstnärs-
gillet, svenska fornskriftsällskapet, och sist bland dem alla den 
svenska fornminnesföreningen. 

Må då denna förening, här i dag för första gången samlad, 
klart fatta och kraftigt verka för sin stora, fosterländska uppgift! 
Må hon vinna kraft att rycka med sig vårt svenska folk och lära 
det akta sig sjelf i sina egna minnen! Må hon lyckas öfver-
tyga detta ädla folk, att det en gång var ett europeiskt kultur-
folk, och att vår moderna odling, för att ega värde, bör byggas 
på den gamla, nationela grunden ! Då skall ett bättre slägte träda 
upp på våra grafvar, och kanske någon med tacksamhet minnas 
de män, hvilka, i en brytningstid såsom denna, visste 

föra våra svenska runor så väl, 
med den äran. 
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Till vice ordförande utsågs i enlighet med styrelsens förslag 
lektor G. V. SYLVANDER från Kalmar och till mötets sekreterare, 
sekreteraren i Svenska Fornminnesföreningens styrelse, ingeniör P. 
E. BERGSTRAND. 

Derefter började förhandlingarna öfver de i programmet upp-
ställda öfverläggningsämnena. 

1. Vårt land gömmer ännu i folklif, folkspråk, sägner och 
minnesmärken ett rikt, men obegagnadt material, som 
högligen förtjenar att af den fosterländska forskningen 
uppsökas och tillgodogöras, innan det utplånas och för- 
svinner under inflytande af den nya allmänna odlingen, 
Huru skall den håg för fornforskningen, som på senare 
tiden väckts i flere af våra landskap, kunna till fullo gö-
ras fruktbärande, och huru skall en sammanslutning och 
ett ordnadt samarbete mellan de särskilda landskapsföre-
ningarna åstadkommas? 

VICEORDFÖRANDEN meddelade ett skriftligt anförande, som gick 
ut på bildandet, ej blott af nya fornminnesföreningar i landskapen, 
utan af smärre afdelningar i hvarje härad, med en bestämd or-
ganisation. 

Lektor F. T. BLOMSTRAND från Göteborg vände sig särskildt 
mot den ytliga bildningen hos folkskolelärarne och det förakt för 
det forna de så lätt kunna inge sina lärjungar, ett inflytande, 
hvilket borde motarbetas derigenom att man bibragte folkskole-
lärarne någon insigt i fornkunskap och aktning för vår gamla 
odling. 

Dr SOHLMAN yrkade, att fornvännernas sträfvande borde ej 
blott gå ut på att uppteckna hvad som finnes, utan ock att be-
vara det från förstörelse, men ansåg tillika, att ett dylikt sträf-
vande ej behöfver råka i strid med den allt mer sig spridande 
upplysningen. Blott uppmärksamheten blir riktigt väckt på våra 
fornminnens betydelse, skall nitet för deras räddande och beva-
rande vakna till fullt lif. Han förordade tillika bildandet af nya 
landskapsföreningar, hvilka borde sluta sig till Svenska Fornmin-
nesföreningen såsom en gemensam medelpunkt, utan att dock offra 
något af sin fria verksamhet.

Pastor C. J. LJUNGSTRÖM från Lidköping uttalade sig i sam-
ma syfte och påpekade särskildt, huru föga landskapsföreningarna 
nu, splittrade som de äro, förmå uträtta. 
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skulle undervisas, och att frågformulär borde utfärdas, något som 
af andra talare upplystes redan vara gjordt, i sammanhang hvar-
med till deltagarne utdelades den utgifna lilla skriften om för-
eningens uppkomst, stadgar och frågformulär. 

Musei-intendenten M. LAGERBERG från Göteborg påpekade 
den omätliga nytta i alla riktningar, som rikhaltiga och väl ord-
nade samlingar af fornföremål och kulturhistoriska saker medföra, 
och yrkade fördenskull att Svenska Fornminnesföreningen borde 
hafva denna angelägenhet i åtanke. 

Amanuensen C. EICHHORN från Stockholm sammanfattade en 
del af yttrandena på det sätt, att mötet skulle uttala sin önskan, 
det Svenska Fornminnesföreningen borde arbeta på bildandet af nya 
fornminnesföreningar i de landskap, som hittills ej ega sådana, 
och att så väl dessa föreningar som de förut befintliga måtte, så 
vidt deras stadgar och andra förhållanden medgifva, sluta sig till 
Svenska Fornminnesföreningen och göra hennes tidskrift till gemen-
samt organ för sina meddelanden och uppsatser. 

För öfrigt betonades af artisten N. M. MANDELGREN från
Stockholm samt flere talare vigten af att snart göra något för 
våra gamla öfverlemningars upptecknande och fornminnesmärkenas 
bevarande, emedan den allt mer framträngande nya bildningen 
lätt kan uppträda fiendtligt mot den förra. 

Mötet beslöt, med anledning af denna punkt i öfverläggnings-
ämnena, att uttala den önskan, att fornminnesföreningar måtte 
bilda sig i de landskap, der sådana icke finnas; att de måtte 
sätta sig i förbindelse med Svenska Fornminnesföreningen och 
i hennes blifvande tidskrift lemna meddelanden om sina arbeten 
och förhandlingar; samt att samlingar af fornsaker och konst- 
föremål måtte anläggas i landsorterna. 

Frih. O. HERMELIN från Örebro yrkade äfven att skollärarne
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2. På hvad sätt kan och bör förhållandet mellan fornsam-
lingar i landsorterna och statens historiska museum lag-
ligen ordnas? 

Lektor BLOMSTRAND yrkade med anledning af denna fråga, 
att hela den författning, som gjorde fornfynd till statens privile-
gium, borde upphöra, emedan först detta skulle göra möjligt att 
bilda framstående och rikhaltiga landsortssamlingar, der man kunde 
studera hvart landskaps arkeologiska förhållanden. 

Artisten MANDELGREN anförde, att författningen af den 27 
november 1867 rörande forntida minnesmärkens fredande och 
bevarande hindrar den fria forskningen och bildandet af an-
dra muséer än det historiska, så väl för statens räkning som den 
enskildes, samt lemnar allt uteslutande i en enda mans hand, hvar-
igenom hädanefter som hittills våra fornminnen underkastas förstö- 
relse, då det ej kan vara möjligt för en enda man att uppsöka 
eller vårda allt inom hela landet. 

Den paragraf uti anförda författning han ansåg vara i detta 
hänseende menligast är § 8 mom. 1: "En hvar, som i jorden, i 
vattnet, i gamla bygnader eller annorstädes finner forntida mynt, 
vapen, redskaper, prydnader, kärl eller andra fornsaker af guld, 
silfver, koppar eller brons (s. k. metall), skall oss och kronan 
sådant fynd hembjuda. Finner akademien hela fyndet eller någon 
del deraf böra för statens samlingar inlösas, erlägge då för det 
som inlöses af guld och silfver fulla metallvärdet med 1/8  förhöjning, 
samt för koppar och brons hvad utöfver metallvärdet kan anses 
motsvara fyndets vetenskapliga värde." Vidare bör ihågkommas, 
såsom nästan lika skadlig för vetenskapen. § 10, som lyder: 
"Finnes i kyrka, grafkor eller eljest i kyrkas hus och förvarings-
rum rörligt gods, som tjenar att förvara minnet af forntidens bruk 
och konstfärdighet och icke tillhör enskild person eller slägt, så-
som gamla skruder, bilder, altartaflor, kors och krusifixer, kleno-
der, kärl, dopfuntar, rökelsekar, aflatsskrin, fattigbössor, prim-
klockor, icke väggfasta målningar och andra konstarbeten, minnes-
värdar och grafstenar, epitafier, baner, vapensköldar, sorgfanor, vapen, 
och rustningar, gamla bref och skrifter. må sådana, i öfverens-
stämmelse med kyrkolagens stadgande i 2 6 kap. 6 §, icke till 
enskilda personer, inhemska eller utländska samlingar aflåtas, utan 
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att hafva varit oss och kronan hembjudna, vid ansvar för dem, som 
deröfver böra å embetets vägnar hafva vård, såsom för tjenstefel." 

Amanuensen dr O. MONTELIUS från Stockholm anförde, att 
statens rätt till fornfynd inskränkte sig till sådana af guld, silfver 
och brons, att, utom museerna i Upsala och Lund, vårt land egde 
omkring femtio mer betydande fornsakssamlingar, och att sålunda 
statens historiska museum ej kunde sägas lägga några större hin-
der i vägen för sådanas bilda.nde. Endast vid ett par tillfällen 
hade detta museum gjort sin rätt gällande gentemot föregående 
köpare af fornsaker. 

Artisten MANDELGREN invände, att han bestämdt visste detta 
hafva varit fallet flere gånger, än nu nämnts. Såsom ett färskt 
exempel på författningens förlamande inflytande berättade talaren, 
huru Svenska Slöjdföreningen i Stockholm 1868 beslutit att, i 
likhet med det i London så kallade Kensington-museet, vid 
härvarande slöjdskola bilda ett slöjdhistoriskt museum och 
lemnat honom medel och uppdrag att inom riket göra sam-
lingar för detsamma. Det lyckades talaren att under sin van-
liga sommarresa insamla en icke obetydlig skörd, och deribland 
sådana föremål, som han tre, fyra gånger tillförene anmält för 
riksantiqvarien, såsom för honom tillgängliga, men hvilka då afsla-
gits. Vid talarens hemkomst i oktober ansåg sig riksantiqvarien, 
i följd af den nya författningen, böra lägga hinder i vägen för 
detta musei bildande, för så vidt deri inginge föremål från kyr-
korna. Efter flere mindre angenäma öfverläggningar befanns det 
nödigt att talaren anmälde det insamlade för Antiqvitetsakademien. 
Af detta gjordes sedan ett urval för statens räkning, och slöjd-
föreningen afstod med anledning häraf från sin plan att fortsätta 
samlandet. Då det sålunda visat sig, att författningen verkligen omöj-
liggjorde bildandet af alla slags samlingar, utom statens, så vore 
hon i vissa punkter hinder för den fria forskningen; och dessa må-
ste derför ändras. 

Dr SOHLMAN, frih. HERMELIN och pastor LJUNGSTRÖM yrkade 
en närmare utredning af gränserna mellan statens och de enskilda 
samlingarnas rätt. Den sistnämnde framställde önskvärdheten af 
en ny författning i ämnet och förslag om att man borde försöka 
intressera riksdagsmän för denna lagstiftningsfråga. 

      SEKRETERAREN yrkade upphörandet af allt monopol för staten 
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eller för enskilda föreningar; alla fornfynd borde betraktas som en 
handelsvara, till hvilken förste upptäckaren hade full agande-
rätt. Derigenom skulle fornforskningen vinna, på grund af all fri 
täflans nytta; och särskildt bidroge detta förhållande till uppkom-
sten af enskilda samlingar, som vore så nödvändiga. 

Dr MONTELIUS uppträdde mot invändningen om det besvär, 
som förorsakades genom den nu föreskrifna gången af fornfynds 
öfverlemnande till staten, och upplyste att hittarne endast behöfde 
vända sig till närmaste länsman. Förhållandet i andra land, 
särskildt i Danmark, vore likadant som hos oss; och för öfrigt vore 
det alldeles orätt att betrakta hittaren som egare, då han endast 
kunde anses som den der funnit en offentlig egendom. 

Adjunkten M. WEIBULL från Lund påminte om att Danmark ej 
blott egde sitt ypperliga Oldnordiske Museum i Köpenhamn, hvilket 
den föregående talaren framhållit såsom efterdöme för Sverige, utan 
äfven haft ett fornmuseum i Flensburg, och ville, i öfverensstäm-
melse härmed, erinra om museet i Lund, för hvilket han önskade 
påkalla Fornminnesföreningens uppmärksamhet och välvilja. 

ORDFÖRANDEN uppläste ett bref från professor SVEN NILSSON, 

hvilken hindrats att öfvervara mötet, men som till detsamma hem-
ställde, att det borde på offentlig väg söka utverka ändring i nu 
gällande författning, så att statens museum endast finge ovilkorlig 
förmånsrätt till köp af guld- och silfverfynd. För egen del tillade 
ordföranden, att han med förundran funnit, det man ville betrakta 
de offentliga landsortssamlingarna såsom enskild egendom, då de 
tvärtom fullt ut lika mycket som statens historiska museum vore 
dennas tillhörigheter. Deremot önskade han, att statens samlingar, 
som på sådant sätt skulle komma att omfatta alla våra offentliga 
fornsaksmuseer, borde ega företrädesrätt framför enskilde samlare, 
alldenstund fornfynd på denna väg lätt lupe fara att förirra sig 
till utlandet. 

Dr SOHLMAN vidhöll sitt förut framställda yrkande, att det nu 
verkligen bestående förhållandet, att nemligen statens historiska mu-
seum ej gjort sin lagliga rätt gällande mot landsortssamlingarna, 
måtte få något uttryck i stadgad lag, ehuru han ej kunde närmare 
inlåta sig på att afgöra, hvilka bestämmelser i sådant hänseende 
vore önskvärda. 

Dr MONTELIUS framhöll vigten af att äfven enskilda perso-
ners samlingar gynnades genom de ifrågasätta förändringarna af 
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den gällande författningen. Han vitsordade dessas stora betydelse 
för vissa trakter. 

Mötet beslöt, på grund af denna öfverläggning, uttala den 
önskan, att lagstiftningen i afseende på fynd af fornsaker borde 
ändras så, att, med bevarande af möjligheten för statens hi-
storiska museum att inrymma de fornsaker, som företedde ett 
allmännare intresse, landskapsmuseer och enskilda samlingar af 
fornsaker kunde bilda sig, hvilket vore af den allra största vigt 
för utbredande af insigt i och håg för dessa ämnen. 

3. Genom hvilka medel bör vandalismen i afseende på forn-
minnesmärken lämpligast motarbetas? 

Pastor LJUNGSTRÖM  framhöll vigten af att vi erhölle korta 
och passande tryckta handledningar i fornkunskap och påpekade 
den likgiltighet för våra fornminnen, som rådde i den officielt ut-
gifna Läsebok för folkskolorna, der man icke påträffade en rad 
som rörde dem. Han ville, att särskilda lärokurser för folkskolor 
och elementarläroverk skulle utarbetas, samt att undervisning i 
ämnet meddelades folkskolelärarne. 

Dr SOHLMAN visade, huru föga lagstiftningen förmår uträtta 
på detta område, så länge icke dryga ansvarsbestämmelser finnas i 
lag stadgade mot vandalismen. Nu skulle antiqvitetsintendenten, 
när han anmärkt något dylikt fall, göra anmälan hos konungens 
befallningshafvande, innan vite kunde stadgas, och då sattes detta 
vanligen alldeles för lågt. För öfrigt ansåg talaren, att föga kunde 
vinnas genom ansvarsbestämmelser, då deremot upplysning vore 
rätta botemedlet mot vandalism. För att ernå den förra borde 
lärostolar i nordisk fornkunskap upprättas vid våra universitet, hand-
ledningar i ämnet utarbetas, fornsamlingars bildande främjas, 
äfvensom Fornminnesföreningen kunde på ett eller annat lämpligt 
sätt uppmuntra personer, som visat synnerlig omvårdnad om gamla 
minnesmärken af ett eller annat slag. 

Hr MANDELGREN yrkade, att landskapens föreningar borde 
taga vård om sin orts minnesmärken; dessutom kunde det blifva 
af synnerlig nytta att i Fornminnesföreningens tidskrift omtala alla 
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bekanta och till sin sanningsenlighet undersökta fall af vandaliskt 
förfarande. 

SEKRETERAREN fäste uppmärksamheten på en art vandalism, 
som visserligen vore af finare art, men icke dess mindre högst 
skadlig. Det vore den fiendtlighet mot vårt folkspråk, som genom 
folkskolelärarne inympades på folkskolorna, der man på allt sätt 
arbetade på borttagandet af de språkliga egendomligheterna och 
införandet af skriftspråket. 

Amanuensen EICHHORN sammanfattade åtskilliga föregående 
yttranden, i det han visade, att alla fall af vandalism kunde hän-
föras till tvenne olika begreppsområden, nemligen de som ske 
af okunnighet och de som innebära okynne eller medveten lag-
öfverträdelse. Den förra borde man i främsta rummet bekämpa 
genom alla lofliga medel, genom böcker och skrifter, lärostolar vid 
universiteten, undervisning i skolorna o. s. v. Särskildt upplyste han, 
att Svenska Fornminnesföreningen, som redan genom sitt frågfor-
mulär sökt fästa uppmärksamhet på föremålen för sina forskningar, 
vore betänkt på att snart utgifva en kortfattad beskrifning pådessa, 
med upplysande teckningar. För att lära okunnigheten att blygas 
för sig sjelf vore hennes öppna omtalande bästa medlet, och han 
vidhöll derför och utvecklade hr Mandelgrens yrkande, att säkert 
kända fall af vandalism borde offentligen omtalas i Föreningens 
tidskrift. 

Öfverste-kammarjunkaren grefve AXEL DE LA GARDIE från 
Helsingborg fäste uppmärksamheten på i huru mångfaldiga former 
vandalism och vårdslösande af fornminnesmärken kunna uppträda: 
man förstör ej en ättehög, men man kringplöjer honom, man låter 
ett dyrbart vapen rosta bort i en liten fuktig håla, i stället för att 
lemna det åt en offentlig samling  o. s. v. Lagstiftningsåtgärder 
hjelpa således föga, då författningen ej kan förutse de tusen olika 
fallen. Endast kunskap om våra fornminnen och kärleken för dem, närd 
af fornminnesföreningarna och handledd af folkligt affattade skrifter, 
skola blifva det rätta skyddet mot råhetens och oförståndets tilltag. 

ORDFÖRANDEN framställde slutligen önskvärdheten deraf att 
författningen rörande jordfasta minnesmärkens undantagande "af 
oskifto" vid alla landtmäteriförrättningar måtte strängt uppmärk-
sammas. För öfrigt borde försigtighet iakttagas, om det blefve 
fråga om offentligt kungörande af vandaliska tilltag. 

Mötet beslöt, att såsom verksamma medel mot vandalismen 



 
borde anses 1) allmän undervisning i fosterländsk fornkunskap 
genom lärostolar i ämnet vid universiteten, kortfattade läro-
böcker för skolorna och skollärareseminarierna samt små med 
teckningar försedda anvisningar för folkskolan och allmogen; 
2) inrättandet af fornsamlingar i samband med läroverken, 
hvilka samlingar borde hållas tillgängliga för allmänheten; 3) 
stadgande af allvarliga ansvarsbestämmelser för ofredande af 
fasta minnesmärken; 4) offentliggörande af sådana fall, der 
verkligt okynne och trots emot lag föranledt vandaliska tilltag; 
5) utdelande af belöningar åt personer bland allmogen, som 
visat verksamt nit och håg för vårdandet och skyddandet af 
fornminnesmärken. 

4. På hvad sätt och i hvad mån kan folkspråket inverka gag- 
neligt på skriftspråket?

Lektor BLOMSTRAND bestred berättigandet af det förakt, som 
hos mången bildad råder mot folkmålen, och ville, att hvarje bygd 
skulle älska och odla sitt särskilda mål, hvarigenom hela språket 
otvifvelaktigt skulle bäst behålla en folklig prägel. 

Amanuensen V. GRANLUND betonade vigten af att taga vara på
bygdemålen, medan ännu är tid; språkforskarne borde med största 
ifver uppgöra grammatikor och ordsamlingar öfver dem. Dessa 
kunde sedan tjena till ledning vid frågan om skriftspråkets riktande 
med ord och ordformer. Deremot ville han ingalunda anse lämp-
ligt, att i likhet med norske "Maalstrreverne" söka bilda ett nytt 
skriftspråk. 

Dr SOHLMAN ansåg äfven de nämnda norska språksträfvandena 
gå för långt, åtminstone ej ega någon tillämplighet för Sverige; 
varnade dessutom för att i likhet med dem anse allt i bygde-
målen, äfven deras sudd och slurf, deras råa uttryck och otymp-
lighet i vändningar, för äkta folkligt och förträffligt. Svenska 
Fornminnesföreningen borde för sin del söka upptaga goda och ut-
trycksfulla ord i sina skrifter, särdeles i sådana fall, der främ-
mande ord nu användas och utan olägenhet kunna aflösas. 

SEKRETERAREN ville, att de yngre författarne begynte gripa 
sig an med begagnandet af ur folkmålen hemtade ord och ut-
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tryckssätt; det blefve sedan vetenskapens göra att sofra det så-
lunda sammanförda materialet. 

Amanuensen EICHHORN ansåg, att till en början det lexikaliska 
ordförrådet bör riktas ur folkets olika mål, och äfven att vissa 
böjningar, t. ex. de starka verben, böra bevaras i skriftspråket, 
så vidt möjligt, hvaremot man ej behöfde bekymra sig om än-
delser och sådant, som i alla fall vore det mindre väsentliga. 
Dessutom skulle folkspråket kunna höjas och sålunda äfven gagna 
skriftspråket, om man ville uppmuntra försök att bruka de sär-
skilda målen till författande, särdeles i vittra ämnen. Ett dylikt 
sträfvande genomginge för närvarande hela Europa och borde så-
lunda ej heller saknas hos oss. 

ORDFÖRANDEN visade i ett längre anförande, huru mången fin 
skiftning i betydelse ord i folkmålen innebära, och särskildt, huru 
hvar bygds mål antoge prägeln af den natur, i hvilken det vuxit 
upp. Det vore sålunda i hög grad önskligt, att landskapsmålen finge 
rikta ordförrådet i skriftspråket. Deremot ville han för sin del 
inlägga en gensägelse mot författandet på bygdemål, då derigenom 
det verkliga skriftspråket lupe fara att undanträngas, och en för-
bistring möjligen kunde uppstå. i detta fall yrkade talaren nöd-
vändigheten för en liten del af ett lands befolkning att under-
kasta sig det helas odling. 

Lektor BLOMSTRAND och adjunkten WEIBULL ansågo, att bygde-
målens användande för författande skulle vara af nytta för dessa 
sjelfva, emedan det bidroge till deras vidmagthållande och icke 
skadade skriftspråket. Det vore ej meningen att på detta sätt 
uttränga detta, endast att ge det särskilda målet en större ut-
veckling och visa dess egendomliga satsfogning och skaplynne. 
Man egde t. ex. på bygdemål åtskilliga af bildade personer för-
fattade skämtdikter af mycket värde. i Göingemål har en lagman 
kröger emot slutet af förra århundradet författat en hel liten dikt-
samling, och Skånes fornminnesförening är betänkt på utgifvande 
af denna och flere andra alster af detta slag. 

Mötet beslöt, att låta den i ämnet hållna öfverläggningen 
gälla såsom svar på frågan. 
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5. Förekomma väsentliga olikheter i folkspråket inom olika 
delar af Småland? 

ORDFÖRANDEN hemställde, då tiden redan var långtframskri-
den, huruvida icke mötet skulle kunna inskränka sig till att god-
känna den utredning af ifrågavarande ämne, som finnes i hans 
arbete Värend och Virdarne. 

Detta förslag antogs enhälligt, och beslöts att behandlingen 
af de öfriga frågorna skulle uppskjutas till påföljande dag. 

Klockan 3 samlades deltagarne i mötet till festmiddag, som 
af ätskilliga stadens och länets invånare gafs för de främmande 
gästerna. Skålen för främlingarna föreslogs af chargé d’ affaires 
HYLTÉN-CAVALLIUS, som skildrade den ljusa framtidsutsigt för fä-
derneslandet, som Fornminnesföreningens sträfvanden öppna, och den 
glädje som Vexjö samhälle erfore vid tanken på att först af alla 
Sveriges städer hafva upplåtit sina portar för hennes årliga möten 
i landet. För denna skål tackade å gästernas vägnar grefve DE

LA GARDIE, och å Fornminnesföreningens styrelses vägnar dr SOHL- 

MAN, hvilken senare tolkade de känslor af stolt fosterlandskärlek 
äfven främlingen erfore vid besöket i Värends uråldriga och påmin-
nen så rika bygd. 

Omedelbart efter middagen företogs i vagnar en utfärd till 
Kronobergs slottsruin. Vagnarne stannade under de lummiga 
träden vid stranden af det lilla sund, som skiljer slottsön från 
fastlandet, och båtar stodo till reds att öfverföra de besökande, 
som på stranden mottogos af disponenten på stället, hr CARLSSON. 

vid de besökandes ankomst utdelades ett par blad, innehållande 
korta underrättelser om slottet, och efter en stunds vistelse der 
höll amanuensen EICHHORN ett föredrag öfver Kronobergs bygnads-
historia, hvari han, på grund af de gamla räkenskaperna, visade 
att bygnaden i hufvudsak vore något yngre än vanligen antages 
och mestadels utförts under åren 1579-86. För öfrigt höllos 
här på den gamla borggården åtskilliga tal i fosterländsk anda, 
och återfärden företogs temligen sent. Kosan ställdes då till 
värdshuset Evedal, vid Helgasjöns strand. Här voro mötesdelta-
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garne inbjudna till en ståtlig sexa, vid hvilken de helsades med 
ett vältaligt föredrag af prosten L. G. PALMLUND, hvarjemte åt- 
skilliga andra tal höllos. Hemkomsten till staden inträffade först 
sent på natten. 

Den 2 juni. 

Kl. 10 f. m. samlades åter deltagarne i mötet å stadshus-
salen till fortsättande af öfverläggningarna. Sammankomsten öpp-
nades med uppläsande af en skrifvelse från hr RICHARD DYBECK 

till Svenska Fornminnesföreningen, i hvilken han framlade sina 
tankar i flere af de ämnen, som utgjorde föremål för mötets för-
handlingar. 

Derefter företogos till behandling de återstående frågorna å
programmet. 

6. Anträffas svenska minnesmärken från äldsta tider med en 
ornamentik af så egendomlig karaktär, att den icke visar 
spår af främmande inflyttelser eller mönster? 

D:r SOHLMAN öppnade diskussionen med en inledande fram-
ställning. En utmärkt tysk konstforskare, C. Schnaase, har med 
afseende på den gamla nordiska drak- och ormslinge-ornamentiken, 
särskildt sådan hon förekommer på sniderier i de gamla norska 
träkyrkorna, uttalat den åsigten, att densamma ursprungligen är 
ersisk och blifvit från Irland samtidigt med kristendomen införd 
till Norge, och han grundar detta sitt antagande på den ormslinge-
ornamentik, som man finner i gamla handskrifter, härrörande från
irländska kloster. Denna åsigt har funnit understöd af den för
tjenstfulle norske fornforskaren N. Nicolaysen, som, då han 1853
besökte den stora utställningen i Dublin, förvånades öfver den 
stora likheten mellan ornamentiken i de vid nämnda tillfälle ut-
ställda irländska klosterhandskrifterna samt träutskärningarna i de 
norska stafkyrkorna. För sin del hade talaren icke kunnat om-
fatta denna åsigt, utan kännt sig stämd emot densamma. Om 
man nemligen skulle vilja antaga, att ornamentiken uti de gamla 
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norska sniderierna vore införd från några irländska kloster, huru 
kunde man då förklara, att samma ornamentik allmänt förekommer 
på de svenska runstenarna, äfven de allra äldsta, och synes noga 
hänga tillsammans med hela denna art af minnesskrift? Näppe-
ligen kan man antaga, att de svenska runmästarne gått i lära, 
vare sig i Irland eller England, i synnerhet då det är bekant, 
att de förste missionärer, som i Sverige predikade kristendomen, 
kom mo från ett helt annat håll; att de, såsom Rimbertus berät-
tar, af sjelfva konungen fingo lära sig skrifva runor, och då en 
gammal anglosachsisk handskrift intygar, att runskriften stammar 
från norden ("in gente Nortmannorum primitus inventræ"). Dessa 
tvifvelsmål och denna oppositionella stämning hade utvecklat sig 
till bestämd motsägelse, sedan talaren sett Westwoods 1868 ut-
gifna dyrbara verk, som innehåller afbildningar från de märkligaste 
anglosachsiska och irländska handskrifter af ifrågavarande slag. 
Talaren hade då visserligen i de irländska munkarnes arbeten fun-
nit prof af en särdeles fint utbildad drak- och ormslinge-orna-
mentik, liknande den nordiska, men använd på ett olika sätt och 
af en i viss mån annan karakter. Det visar sig nemligen, att 
denna art af ornamentik icke användes enbart, utan såsom ett i 
ett helt annat slags ornamentik upptaget element, hvilket dess-
utom är både symmetriskt anbragt och tillika i sin inre anord-
ning företer en viss symmetri och regelbundenhet. Det synes der-
före mer än antagligt, att de irländska munkarne funnit behag i 
dessa nordiska ornament och derföre upptagit dem ibland öf-
riga motiv, som kunde användas vid utsirningen af deras hand-
skrifter. Uti norden, på runstenarna, på de norska träkyrkornas 
sniderier visar sig åter, att denna ornamentik är hemmastadd och 
fritt utvecklad; här gestaltar hon sig i enlighet med sin natur 
till en alldeles fri, fantastisk lek, utan all tanke på symmetrisk an-
ordning och utan inblandning af geometriska eller andra regel-
bundna sirater. Hela denna drak- och ormslinge-ornamentik är 
utan tvifvel urgammal i norden och sammanhänger nära med det 
fantastiska elementet i v åra myter och fornsagor; hon är alster af 
samma inbillning som skapat Midgärdsormen, Fenrisulfven, Sigurd 
Fafnesbane o. s. v. 

Dr MONTELIUS yttrade, att om vi kunna uppvisa, det hela den 
nordiska prydnadskonsten utvecklat sig från en enkel och naturlig 
början till en allt större fullkomlighet och sålunda följt lagarne 
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för all stil, så vore dermed dess nordiska ursprung bevisadt. Det 
var också hvad talaren trodde sig kunna göra. De äldsta hittills 
kända spåren af detta prydnadssätt finnas i ett af de fyenska 
mossfynden, det vid Kragehul, der man på en del lansskaft på-
träffar ett ganska egendomligt ornament, "bandslingan", som tyd-
ligen är ursprunget till ormslingan, så mycket säkrare som redan 
här ett eller annat drakhufvud skymtar fram. Fyndet förskrifver 
sig från 400-talet af vår tideräkning. Äfven guldbrakteater med 
drakhufvud träffas der. Ett nytt led i bevisningen bildar Ultuna-
fyndet, ett ännu ej offentliggjordt fynd af stor vigt, från tiden 
omkring 600-700. I synnerhet randen af en sköldbuckla före-
ter här en utvecklad ormslinga af stor skönhet. En mängd spän-
nen af för Gotland egendomlig form, af hvilka funnits omkring 
200, och som således bestämdt der äro tillverkade, bilda en yt-
terligare länk; de äro från tidskedet 700-800. Slutligen kan 
man anföra vissa bronssvärd, der denna ornamentik nått den mest 
yppiga utveckling. Att denna smak fortfor under medeltiden, hade 
foregående talare tillräckligt visat, och äfven Sverige egde prof af 
rent kyrklig art, såsom en snidad stock från Vrigstads kyrka 
m. m. Likheten med de anglosachsiska och irländska ornamenten 
vore väl i några fall påtaglig; men å dessa senare finnes åtmin-
stone ett motiv, liknande en fyrverkerisol, som alldeles saknas på 
skandinaviska arbeten. 

Detta föredrag belystes med tryckta och ritade planscher. 
ORDFÖRANDEN anförde åtskilliga prof på denna smaks fort-

varo ända in i senare tider: så formen på selhufvuden i Småland 
(med drakgestalter), så en stol i Smålands museum, tidigast från
1500-talet, der man ännu oförtydbart återfinner ormslingan, Vrig-
stadstocken, svenska örlogsflaggan med sina tre tungor, sannolikt 
i början ett gapande drakhufvud m. m. Ursprunget till detta 
motiv, drakslingan, är att söka i den urgamla och ännu åtmin-
stone i Småland fortfarande tron på en själavandring, enligt hvil-
ken de aflidne antogo gestalten företrädesvis af drakar och ormar. 
Exempel på småländska allmogens hyllande af snoken eller tomt-
ormen anfördes ända från Olai Magni och tysken Heberer von 
Brettens dagar, som reste genom detta land 1592, allt intill vår 
tid. Under gestalt af en stor orm ligger draken, enligt folktron, 
och rufvar på det gods, som hvilar gömdt i jorden, för det mesta 
i gamla rös och ättehögar. Ormen hör till de djur, som ännu 
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anses heliga och lyckobringande. Man tager förebåd af ormen. 

Om någon vid anträdandet af en resa möter en orm, så är 

det 
ett godt tecken. Ormar må derföre icke hatas eller dödas, ty 
deraf följer olycka. Skäres ett ormhufvud i en bösskolf, så har 
ingen magt att förgöra bössan o. s. v. Det var helt naturligt 
att denna hedniska troslära omsatte sig i en konstform. 

D:r SOHLMAN tillade till sitt förra anförande, att när kristen-
domen förkunnades i vårt land, fanns här intet måleri; denna konst 
blef derföre helt och hållet införd, och derinom fick den inhemska 
ornamentiken ingen plats, utan den äldsta ornamentik, som der 
förekommer, är den som hör till den romanska stilen. Imellertid 
skymtar likväl på ett eller annat sätt lusten för användningen af 
drakmotiv fram äfven inom måleriet. Så finner man t. ex. på
ätskilliga medeltida svenska kyrkomålningar helvetet betecknadt 
genom ett drakhufvud med vidt uppspärradt gap, i hvilket de, 
mot hvilka på yttersta dagen förkastelsedomen uttalas, hufvudstupa 
nedstörtas. Inom träbygnadskonsten och i trä- och stenskulptur 
fanns deremot redan före kristendomens införande en viss konst-
färdighet och en viss utbildad stil, hvilken derföre också fortsattes 
och, så vidt sig göra lät, lämpades efter de nya behofven. Det 
är derföre som denna ornamentik kunnat få en så utomordentligt 
rik utveckling som den har t. ex. i portalen till Hedals kyrka ; 
det är derföre den fortfarande användts allt intill vår tid, såsom 
man bland annat kan se på de värendska selhufvuden, hvilka fin-
nas i Smålands museum, och hvilka i sina fantastiska och högst 
märkvärdiga former bevara spår af alldeles samma formsinne, som 
skapade den fornnordiska drakslingan. 

Pastor LJUNGSTRÖM intygade, att helvetesframställningar med 
drakgap finnas i Forstena, Sandhem m. fl. kyrkor i Vestgötabygden, 
och upplyste, att snoken (guldkind o. s. v.) äfven hyllas af vest-
götaallmogen åt småländska gränsen, samt anförde bland annat 
det pikanta beviset, att, då han sjelf för tio år sedan inflyttade 
i sitt nuvarande boställe, var detta alldeles öfverfyldt af snokar, 
dem hans företrädare låtit trifvas der i god ro. 

Lektor BLOMSTRAND uttalade den åsigten, att de irländska 
munkarne af till Irland komne nordmän lärt sig användandet 
af drakslingeornamentiken. 

Baron HERMELIN anförde som prof på särdeles präktiga run-
ormslingor dem, som nyligen funnits på runstenar i Sundby kyrka 



7. I hvad mån kan en slägtskap i stil och ornamentik upp-
täckas emellan gamla småländska träkyrkor och de norska 
stafkyrkorna ?

D:r SOHLMAN skildrade, huru nitet för fornminnesmärken i 
Norge egentligen härleder sig från det ögonblick, då man erfor, 
att det var konungen i Preussen, som för 80 speciedaler inköpt 
Vangs gamla träkyrka, och att han sedermera låtit uppsätta henne 
i Schlesien (1844). Uppmärksamheten hade dock allra först blifvit 
riktad på dessa gamla minnesmärken af nordisk bygnadskonst ge-
nom ett af norske landskapsmålaren Dahl i Dresden utgifvet plansch-
verk, innehållande afbildningar af några bland dessa kyrkor. Man 
hade då till en början haft mångahanda funderingar öfver deras 
egendomliga bygnadssätt och inbillat sig deri se en s. k. central-
anläggning och spåra ett byzantinskt inflytande. Ger man imel-
lertid akt på planritningen till dessa kyrkor och icke låter förbrylla 
sig af svalgångarne och de i de mera sammansatta kyrkorna af 
detta slag förekommande utbygnader med deras fönster och tak, 
hvilka hufvudsakligen utgöra tillsatser från en senare tid, så finner 
man, att de äro anlagda i öfverensstämmelse med den äldre ve-
sterländska (romanska) bygnadsstilen och innebära ett försök att 
på denna stil tillämpa den smak, som förut utvecklat sig inom 
en inhemsk träbygnadskonst, hvars spår fortlefver i en mängd 
gamla trähus i Sverige och i synnerhet i Norge (hvarom EILERT 
SUNDT lemnar så märkliga upplysningar i sin bok Bygnings-
skikken i Norge). Man bör nu kunna antaga, att de gamla trä-
kyrkorna i Sverige företett en viss likhet med dessa norska. Men 
i alla förnämligare församlingar, der prydligare träkyrkor kunnat 
finnas, ha dessa fått gifva vika för stenkyrkor, långt innan hågen för 
dessa saker i någon mån var väckt, så att det kunde falla någon 
in att betrakta dem såsom en märkvärdighet och afteckna dem. 
Det vore väl värdt att efterforska, huruvida någon af ännu qvar-
stående gamla svenska träkyrkor i någon mån företer ett slägt-
tycke med de enklare norska kyrkorna af detta slag, t. ex. med 
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i Södermanland och i Husby kyrka. Äfven i denna landsända 
träffade man spår af en ormkult. 
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Hedals eller Reinlids kyrkor ;  hvarvid man främst bör lägga märke 
till, huruvida de äro, icke timrade med knuthugget timmer, utan 
bygda af resvirke, d. v. s. lodrätt stående bjelkar, till större 
eller mindre del i det yttre försedda med svalgångar, med eller 
utan rundbågiga arkader samt med smärre gafvelrösten, utsirade 
med drakhufvuden, öfver dörr- och fönsteröppningar. Man vet 
t. ex. att Skagens gamla träkapell på Tiveden, som för sin ålders 
skull hölls i stor vördnad af allmogen och betraktades såsom offer-
kyrka, men som just af denna anledning nedrefs, skall ha varit 
bygd af resvirke. Af samma anordning är Hedareds gamla, icke 
mera brukade träkyrka, belägen i trakten mellan Borås och 
Alingsås. Det vore märkligt, om man äfven från Småland kunde 
erhålla upplysningar med afseende på bygnadssättet hos de trä-
kyrkor som redan äro nedrifna och hos dem som till äfventyrs fin-
nas qvar. BRUNIUS omtalar i konstanteckningarna från sin resa 
1849 blott en enda småländsk träkyrka, nemligen Kalfviks nu-
mera nedrifna kyrka; men hon var timrad. 

Hr MANDELGREN hade i Småland träffat en gammal, nu för-
svunnen kyrka af denna art, Pjetteryd, som enligt uppgift haft en 
omgång af norskt slag. Gärdserums gamla kyrka i Norra Tjust 
bestod äfven af resvirke med beklädnad. I Norrland hade han 
funnit en uråldrig klockstapel af spånadt resvirke ; för öfrigt föga. 

Amanuensen GRANLUND bad att få framställa en fråga om 
en egendomlig form af träkyrkor med framåt afsmalnande skepp. 

Hr MANDELGREN upplyste, att de härröra från 1700-talet 
och mest finnas på Kalmartraktens kust ;  de kunna kallas skepps-
kyrkor och bestå af slätt knuthugget virke. 

Pastor LJUNGSTRÖM upplyste, att Hedareds kapell omtalas 
redan i handlingar från 1500-talet och varit 12 alnar i qv., 
med ett kor af 3 alnar i qv. Skagens kapell, som redan 1799 
vid en prostvisitation utdömts för den myckna vidskepelse som be-
drefs dervid, refs verkligen 1825 efter mycket motstånd från all-
mogens sida. 
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8. På hvad sätt bör man gå till väga vid upptecknande af 
folkvisor? 

Amanuensen EICHHORN visade, att man i allmänhet hos oss 
följde ett godtyckligt förfarande, som vid all annan vetenskaplig 
forskning blifvit öfvergifvet, i det man vid upptecknandet af visor 
och sägner företoge sig att öfverflytta dem i skriftspråkets form, i 
stället för att låta dem behålla sin egentliga munarts. Talaren 
ådagalade, att härigenom förlorades för det första den säkerhet, 
forskaren vid sitt arbete bör ega, och vidare den skatt af ma-
terial för en jemförande granskning af vårt modersmål, som en 
dylik samling innebure. Han yrkade, att mötet skulle för sin del 
framställa en önskan i enlighet med denna åsigt, hvilket också af 
mötet beslöts. 

9. Har den förkristna odlingen i Sverige blifvit mindre våld- 
samt och grundligt utrotad än i andra länder, så att i 
följd häraf högst betydande spåraf  denna odling ännu i 
flere landskap påträffas? 

ORDFÖRANDEN ansåg sig kunna besvara denna fråga med ett 
fullt ja. En stor mängd Smålandskyrkor låge på gamla hedniska 
begrafningsplatser: så Aringsås, Blädinge, Ör, Skatelöf och andra; 
och något bättre bevis för de kristna lärarnes fördragsamhet kunde 
man ej begära. 

Hr MANDELGREN hade i Upland, vid koret af en kyrka, på-
träffat urnor med brända ben. Han påminte äfven om ordet hof, 
som förekommer i ortnamn på kyrkor i Skåne, Norrland m. fl. 
ställen. 

D:r MONTELIUS omnämnde med anledning häraf, att man 
snart sagdt i alla svenska landskap träffat urnor med brända ben 
i kyrkogårdarne, som således otvifvelaktigt varit hedniska begraf-
ningsplatser, påminte om sockennamnen på -vi samt anförde, att 
man till och med i en kyrkovägg funnit lerkrukor med brända 
ben, något som möjligen kunde förklaras derigenom, att kristna 
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afkomlingar velat på detta sätt förhjelpa hedniska förfäders aska 
till en helgad hvila. 

Pastor LJUNGSTRÖM erinrade derom, att äfven i Vestergöt-
land förekomme i närheten af kyrkor namn på hof: så Flyhof vid 
Husaby, Hof vid Hellsta kyrka o. s. v. 

SEKRETERAREN hemstälde, om ej heliga källor, under kristna 
tiden brukade till dop, i sjelfva verket varit ställen för "vatten-
ösning" under hednatiden, och om ej detta bevisade, att kristen-
domens införande här företogs med mycken klokhet. Detsamma 
syntes framgå af de båda omständigheterna, att de äldsta prediko-
platserna varit hedna offerlundar, och att runskriften behölls långt 
in i kristna tiden. 

ORDFÖRANDEN omnämnde med anledning häraf den sägen, som 
fanns om ett par blotstenar vid Sankt Sigfrids källa, att helgonet 
i de runda fördjupningarna å dem brukade sätta ljus, när han
döpte hedningarna.

Pastor LJUNGSTRÖM anförde, att bruket å grafhällar af runor, 
blandade med munkskrift, bevisar påståendet om de kristna lärar-
nes fördragsamhet. Sådana grafhällar äro kända vid Ving, Brod-
detorp m. fl. kyrkor. 

ORDFÖRANDEN ansåg, att bruket af runor ej just innebure något 
medgifvande åt hedniska fördomar. Det ginge dessutom betydligt 
långt ned. En prost, Nicolaus Melander, har 1795 skurit en 
runstaf, förvarad i Smålands museum, och allmogen i Värend be-
gagnar ännu en del af den tidräkning, som tillhör runstafven. 

VICEORDFÖRANDEN betonade i ett skriftligt föredrag, att den 
otroliga. seghet, med hvilken de hedniska föreställningarna bibehöllo 
sig hos vår allmoge under nyare tider, i form af skrock, vidske-
pelse, hexerioväsen m. m., tillräckligt bevisade, att man endast 
ytligt vidrört dem vid kristendomens införande. 

Öfverläggningarna förklarades härpå slutade. 

Det återstäende af förmiddagen egnades åt särskilda föredrag. 
Hr MANDELGREN förevisade och förklarade några prof af sten
saker från samlingarna på Sofiero i Skåne, bland annat ett par 
sällsynta mal- eller krosstenar. 
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Amanuensen GRANLUND föredrog en uppsats om Svenska folket 
i sina ordspråk (hvilken finnes fullständigt meddelad längre fram 
i detta häfte). 

Intendenten LAGERBERG lemnade upplysningar om två kross 
för säd å museet i Göteborg, funna nära lilla Edet vid Göta 
elf, under kullfallna stammar af ek. Han fäste äfven uppmärk-
samheten på vigten af det numismatiska studiet, som gjorde andra 
vetenskapsgrenar väsentliga tjenster, och önskade att Fornminnes-
föreningen måtte uppmuntra härtill. 

Doktor WlTTLOCK uppläste en afhandling om Värends för-
historiska tid, grundande sig på jordfynden, af hvilka ett ansenligt 
antal befinner sig i hans egen samling. 

Klockan ½ 3 intogo många af mötets deltagare gemensam 
middagsmåltid å stadshuset. Vid detta tillfälle föreslogos och 
druckos flere skålar, som stodo i sammanhang med mötets föremål 
och de förhandlingar som egt rum. Då ordföranden tackade ma-
joren och riddaren S. F. CERVlN för en af honom framstäld in-
bjudning att bese Ingelstads berömda kungshög, besvarade denne 
skålen genom att förklara, det han till Svenska Fornminnesföre-
ningen skänkte detta minnesmärke. Denna underrättelse mottogs 
med verkligt jubel. 

Efter middagen företogos de i mötets ordning föreskrifna be-
söken i Smålands museum och läroverksbiblioteket, båda belägna i 
det gamla läroverkshuset; vidare i domkyrkan och doktor Witt-
locks fornsakssamling. Smålands museum förevisades af chargé 
d'affaires Hyltén-Cavallius, som sjelf genom stora ansträngningar 
och mångårigt samlande skapat dess grundstomme och under de 
fyra år det funnits till oaflåtligt ökat det. 

I museet hölls ett kort föredrag öfver småländske målare af
amanuensen EICHHORN, hvarvid han särskildt skildrade den berömde 
Per Hörberg samt bans föregångare och efterföljare. 

Det besök i stadens omgifningar, som programmet slutligen 
upptog, riktades i första rummet till Tegnérs graf å Vexjö kyrko-
gård, der pastor LJUNGSTRÖM egnade några korta, men gripande 
minnesord åt Sveas och Frithjofs skald. Härifrån styrdes färden 
till Solberget, en nära staden belägen ättehög med vidsträckt ut-
sigt och en i grannskapet liggande, ganska hög ättestupa, och af-
tonen slöts med ett samqväm pådet lilla täcka värdshuset Ringsberg. 
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Den 3 juni. 

Denna dag företogs på morgonen af deltagarne i mötet en 
utfärd till Bergqvara slottsruin. Ett extra tåg afgick kl. 8 för-
middagen till Räppe station, hvarifrån de resande hemtades i åk-
don af egaren till Bergqvara gods, grefve Knut Posse. I egen-
domens nuvarande manbygnad blefvo deltagarne på det gästvän-
ligaste sätt mottagne af grefve Posse och hans familj. Efter in-
tagen déjeuner besöktes slottsruinen, belägen på en i Bergqvara-
sjön utskjutande udde. Slottet har utgjorts af en nästan qvadratisk, 
af grof gråsten uppförd bygnad om 6 våningar med 4 hängande 
hörntorn. Ännu 1746 voro tak och torn i behåll, men nedtogos 
då. Nu smyckas de 80 fot höga murarna med en pittoresk 
beklädnad af rönn, hägg och annan växtlighet. 

Sedan ruinen blifvit både ut- och invändigt noga skärskådad, 
framsattes bålar i en nära slottet belägen paviljong, hvarifrån man 
hade den herrligasta utsigt öfver den vackra sjön. 

Grefve POSSE uttalade dervid i hjertliga ordalag sin fägnad 
deröfver, att Svenska Fornminnesföreningens ledamöter besökt det 
gamla Bergqvara. 

Dr SOHLMAN tackade å gästernas vägnar, kastande i sitt tal 
en återblick på Bergqvaras öden alltifrån Gunnar Gröpes tid till 
den dag, då slottet intogs och sköflades af Nils Dacke. Han ut-
talade den önskan, i hvilken samtliga de närvarande lifligt in-
stämde, att de handlingar, hörande till Bergqvara och tjenande 
till att belysa dess historia, hvilka blifvit derifrån bortförda och 
hamnat på ett herresäte i Södermanland, der de icke ha sin rätta 
plats och icke äro till gagn, måtte till Bergqvara återlemnas. 
Han yttrade också den önskan att någon småländing måtte gripa 
sig an med att skrifva såväl Bergqvaras som Dackens historia. 

Vid återfärden till Räppe togs en omväg, för att bese Mark-
landa hög, ett stort griftrör, från höjden af hvilket man har en 
herrlig utsigt öfver en mängd löfskogomkransade vatten. Med ett 
extratåg från Räppe återkommo de resande kl. ½ 12 till Vexjö och 
begåfvo sig genast till stora stadshussalen, för att hälla afslut-
ningssammanträde. 
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f. m. rörde sig förhandlingarna kring ekonomiska och andra med 
sjelfva mötesanordningarna sammanhängande frågor. 

Mötet beslöt, att den möjligen blifvande behållningen af den 
i sammanhang med mötet anordnade konstutställningen skulle öf-
verlemnas till Smålands museum. 

Till protokollet togs den af mötet uttalade önskan, att de 
till Bergqvara hörande handlingar, som på 1700-talet afhändts 
detsamma, måtte dit återlemnas. 

ORDFÖRANDEN uppläste ett telegram från styrelsen för Nerikes 
fornminnesförening med inbjudning till Svenska Fornminnesföreningen 
att hålla nästa årsmöte i Örebro. Pastor LJUNGSTRÖM  anhöll på 
Vestergötlands fornminnesförenings vägnar, att man måtte ha Skara 
i åtanke; dylika framställningar gjordes af baron HERMELIN med 
afseende på Strengnäs och af adjunkten WEIBULL i fråga om Lund. 
Dessa inbjudningar öfverlemnade mötet, under betygande af sin 
tacksamhet, till styrelsens blifvande ompröfning. 

Sedan derefter till protokoll tagits uttryck af mötets tack-
samhet emot invånarne i Vexjö stad och dess omgifning för den 
gästfrihet de visat och deribland särskildt för grefve K. Posse och 
arrendatorn af Kronoberg, hr Carlsson, samt majoren Cervin för 
gåfvan af Ingelstads kungshög, afslötos mötets förhandlingar med 
ett kraftigt och gripande tal af ordföranden, till hvilken doktor 
Sohlman derefter hembar styrelsens och mötesdeltagarnes lifliga 
erkänsla. 

En stor del af mötesdeltagane bivistade derefter termins-
afslutningen och premieutdelningen i elementarläroverket, efter hvars 
slut alla de främmande deltagarne i mötet voro af biskopen in-
bjudne till middag på det vackra, alldeles invid staden belägna 
Östrabo. Efter skålen för läroverket och dess lärarepersonal före-
slog biskop HULTMAN i varma och vältaliga ordalag en skål för 
Svenska Fornminnesföreningen, hvilken besvarades af dr SOHLMAN. 

Omedelbart efter middagens slut företogo styrelsens vid mötet 
närvarande ledamöter, jemte åtskilliga andra deltagare deri, utfärden 
till det 1 ½ mil österut från Vexjö i Östra Thorsås socken belägna 
Ingelstad för att beskåda och taga i besittning den gåfva förenin-

Vid det sista allmänna sammanträdet å stadshuset kl. 1/2 12
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gen dagen förut erhållit. Redan på afstånd upptäcktes den väldiga 
kungshögen, dit kosan genast stäldes. Major CERVIN helsade hö-
gens nya egare, Svenska Fornminnesföreningen, och drack hennes väl-
gångsskål ur en gammal ståtlig silfverkanna. Dr SOHLMAN tac-
kade, och i det han på föreningens vägnar tog högen i besittning, 
framkallade han för erinringen de sägner och historiska minnen, 
som voro fästa vid denna bygd. En mängd skålar tömdes seder-
mera, dels på högen, dels i gifvarens gästfria hem, Ingelstads herre-
gård, derifrån man sent på natten anträdde återresan till Vexjö. 

Dagen derpå bröto de främmande deltagarna i mötet upp åt
skilda håll, medförande dyrbara och oförgätliga minnen från vi-
stelsen i Värend. 

I sammanhang med mötet var å stadshuset, genom Svenska 
Fornminnesföreningens styrelses försorg, anordnad en konstutställning 
af äldre och nyare svenska mästares arbeten, om hvars åvägabrin-
gande och ordnande ordföranden i Vexjö konstförening, kammar-
herren U. Angerstein inlagt den största förtjenst. Den af trycket 
utgifna förteckningen upptog 56 taflor i olja och 22 af annan art. 
Dessutom tillkommo under utställningen flere konstsaker. Det var 
den största konstutställning som egt rum i Vexjö. 




