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Svenska Fornminnesföreningens åttonde allmänna möte, 
i Linköping den 18—20 augusti 1887.

Emedan Föreningens ledamöter år 1883 voro samlade till all
mänt möte, skulle nästa möte enligt stadgarna kafva hållits som
maren 1886. Men i anledning af det i ekonomiskt afseende tryckta 
tillståndet mångenstädes i landet, och enär flera större möten redan 
voro bestämda att hållas under nämnda sommar, beslöt Föreningen 
å en särskildt för denna frågas behandling i april 1886 utlyst all
män sammankomst, att något sommarmöte icke skulle det året hållas.

Ett sådant möte hölls i stället den 18, 19 och 20 augusti 1887 
i Linköping, hvarvid Föreningens ledamöter hade att glädja sig åt 
samma vänliga mottagande som vid föregående möten. Förtjensten 
af de särdeles lyckade anordningarna för mötet tillkommer i främ
sta rummet Ostergötlands Musei vårdare, löjtnant Anton Ridder- 
STAD, hvilkens osparda möda endast öfverträffades af hans stor
artade gästfrihet.

Mötets förhandlingar höllos i Högre allmänna läroverkets hög
tidssal och började torsdagen den 18 augusti kl. 10 f. m. Då både 
Föreningens ordförande, professor Winge, och vice ordförande, fri
herre Em. Cederström, blifvit förhindrade att infinna sig, förklarade 
styrelsens äldste närvarande ledamot, amanuensen C. Eichhorn, 
mötet öppnadt.

Derefter valdes till ordförande för mötet biskop C. A. Corne
lius, till vice ordförande riksantiqvarie!] H. Hildebrand, samt 
till sekreterare löjtnant A. Ridderstad och Svenska Fornminnes
föreningens sekreterare doktor O. Montelius.

Till öfverläggningsämnen vid mötet hade följande frågor blifvit 
antagna:
1. Hvad känna vi örn Ostergötlands första bebyggande?
2. I hvilket förhållande stå hällristningarna i Östergötland till dem 

i andra delar af Skandinavien?
1



3. Kan man nu mera afgöra, till hvilka århundraden de särskilda 
minnena af våra förfäder höra; och huru långt före Kristi födelse 
är en sådan tidsbestämning möjlig?

4. Hvilken betydelse kunna provinssamlingar af forsåker hafva?
5. På hvilket sätt böra föremålen i sådana samlingar lämpligast 

ordnas?
6. Hvilka af Ostergötlands kyrkliga byggnader från medeltiden 

äro företrädesvis förtjenta af uppmärksamhet och vård?
7. Kunna andra åtgärder än de redan vidtagna bidraga till att 

skydda de kyrkliga fornlemningarna i landet?
Af dessa frågor toretogos den lista, 2:dra och 7:de till behand

ling första dagen1 2.

Den första frågan lydde:

Hvad känna vi örn Östergötlands första bebyggande?

Doktor Montelius hade uppstält .denna fråga, emedan den borde 
ega särskildt intresse för den bygd, der föreningen nu samlats.

Att Östergötland under medeltiden egt stor betydelse, behöfver 
knapt påpekas. Det är genom historien tillräckligt kändt, att detta 
landskap då var ett af de vigtigaste, på samma gång som utmärkte 
män inom detsamma lefde och verkade. Linköpings stift var då 
ett af de rikaste i landet. Men att en ännu tidigare odling funnits 
inom detta landskap, veta vi af de många fornlemningar, som blif
vit härstädes funna, icke allenast grafvar, utan äfven runstenar, 
vapen och smycken. Ett bland de märkligaste minnena från 
vikingatiden är den s. k. Rökstenen, en runsten vid Röks kyrka, 
örn hvilken vi under mötet torde få höra mera, då program
met lofvar ett särskildt föredrag örn denna runsten. Bland de 
många fynd af stort värde, som inom Östergötland blifvit gjorda 
från samma tid, böra särskildt nämnas det från Erikstorp i Ödes
högs socken, hvarest man funnit flera dyrbara armringar och andra 
smycken af guld och silfver, hvilka nu förvaras i Nationalmuseums,

1 Den redogörelse, hvilken i det följande lemnäs för förhandlingarna vid 
mötet, innehåller endast ett kortfattadt sammandrag af det, som de 
särskilda talarne yttrade.

2 H. Hildebrand, Fyndet från Ödeshög i Månadsbladet 1877, sid.-501, 
521 och 553.
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I LINKÖPING DEN 18 — 20 AUGUSTI 1 887. 3

liksom också ett ovanligt vackert och tint arbetadt armband af 
guld, hvilket hittades vid Skillberga i Vårdsnäs socken under gräf- 
vandet af Kinda kanal.

Några århundraden äldre äro de många guldbrakteater från 
midten af det törsta årtusendet efter Kristi födelse, hvilka hittades 
under plöjning af ett urtappadt kärr vid Norra Torlunda i Vånga 
socken1 *, samt den så kallade Vadstena-brakteaten2, hvars rykte 
gått långt utom Sveriges gränser, enär å densamma tinnes hela 
det äldsta, nu kända runalfabetet.

Från de första århundradena efter Kristus förskrifva sig två 
fynd, som genom synnerlig välvilja af grefve Thure Bjelke på Sture
fors blifvit förvärfvade för Nationalmuseet. Det ena är ett stort 
graffynd, anträtfadt vid utvidgandet af Grebo kyrkogård. Det andra 
utgöres af ett svärd och två spjutspetsar, alla naturligtvis af jern3, 
hvilka hittats i Ödeshögs socken. Svärdet är i hög grad märk
värdigt genom en fabriksstämpel, som är inslagen på klingan, och 
hvari läses det med romerska bokstäfver skrifna namnet MAKCIM.

Äfven från tiden omkring och omedelbart töre den kristna tide
räkningens begynnelse äro flera fynd gjorda inom Östergötland, 
hvilka väl för det ovana ögat kunna synas vara obetydliga, men 
hvilka äro i hög grad anmärkningsvärda, icke minst derför, att 
fönsåker just från den tiden ej särdeles ofta anträffats här i Norden. 
Sådana fynd äro bland annat kända från Flistads, Heda, Strå och 
Rogslösa socknar4.

Än äldre äro de rätt talrika lemningar från bronsåldern, som an
träffats inom provinsen. Flera af dem äro värda särskild uppmärk
samhet. Främst bland dessa böra nämnas den ovanligt stora och 
präktiga yxa, eller såsom fornforskarne säga »skaftcelt», af brons, 
hvilken utgör en prydnad för samlingarna i Linköping, — det är en 
af de allra största och vackraste skaftcelter, man känner från så väl 
Skandinavien som det öfriga Europa, — samt det ovanligt väl ar
betade och väl bibehållna bronssvärd, som för många år sedan 
hittades vid sänkning af sjön Tåkern5. Båda dessa föremål, hvilka

1 Montelius, Från jernåldern, 1 sid. 44.
- (Illustrerad) Sveriges historia, 1, fig. 303.
3 Både svärdet oell spjutspetsarna äro afbildade i Sv. Forum. föns tid

skrift, örte bandet, sid. 42, 43.
4 Sv. Forum, foris tidskrift, Örte bandet, sid. 78—80.
5 Svärdet är afbildadt i .Montelius' Svenska färnsåker, 1ig. 109.



äro förfärdigade inom landet, förskrifva sig från en så aflägsen tid, 
som den senare hälften af det andra årtusendet före Kristus. Till 
samma tid hör äfven ett i hög grad märkvärdigt bronsvapen, som 
för några år sedan anträffades under upptagandet af dyjord å 
Norre egor i Heda socken1. Det liknar, örn man så vill, en sabel, 
emedan det har eneggad klinga, men denna är vid spetsen till- 
bakaböjd; fästet är af brons och gjutet i samma stycke som klingan. 
Detta vapen är det enda hittills kända i sitt slag. Så godt som alla 
andra europeiska svärd från bronsåldern äro nämligen tveeggade och 
raka; de få, som utgöra undantag från denna regel, hafva för öfrigt 
ej minsta likhet med det nu i fråga varande.

Vi kunna emellertid gå ännu längre tillbaka i tiden vid vårt 
försök att besvara den nu föreliggande frågan. Föremål från sten
åldern äro i sådan mängd funna inom Ostergötlands gränser, att 
man utan tvekan kunde förklara landskapet hafva varit bebodt 
redan under denna aflägsna period, — hvilkens slut infaller om
kring 1500 år före Kr., — äfven örn inga grafvar från den tiden 
blifvit upptäckta der. Men sådana grafvar hafva anträffats flere
städes inom Östergötland. Härvid har man dock två omständigheter 
att beakta.

Den ena är, att alla från Östergötland kända stenåldersgrafvar 
äro »hällkistorw, således af det slag, som tillhör periodens sista del. 
Inga gånggrifter, än mindre några stendösar, finnas i denna provins, 
hvilket antyder, att någon nämnvärd befolkning ej bott här förr 
än under stenålderns sista århundraden.

Den andra är, att alla stenåldersgrafvarna i Östergötland ligga 
i vestra hälften af provinsen, vester örn Stångån2. Örn detta för
hållande sammanställes med det, att stenåldersgrafvar i allmänhet 
sällan förekomma i östra delen af Götaland, men äro särdeles tal
rika ej blott i Skåne, Halland och Bohuslän utan äfven i Vester
götland, kunna vi häraf med ganska hög grad af sannolikhet draga 
den slutsatsen, att den äldsta befolkningen kommit till Östergötland 
hufvudsakligen icke utmed Östersjöns kust, utan från vester och 
sydvest, i främsta rummet troligen öfver Yettern från Vestergötland. 
Den fruktbara Vestgöta-slätten kan nämligen, såsom vid ett före

1 Månadsbladet 1880, sid. 12; jfr Montelius i Material^ pour 1'histoire 
de Thomine 1881, sid. 3.

2 Montelius i Sv. Forum, foris tidskrift, 4:de bandet, sid. 157, öde 
bandet, sid. 9, och 6:te bandet, sid. 46.
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I LINKÖPING DEN 18 — 20 AUGUSTI 1 887. 5

gående möte visats1, på goda grunder betraktas som den äldsta 
hufvudbygden inom det gamla Sverige, det vill säga inom den del 
af vårt land, som aldrig hört till Danmark eller Norge. Från 
Vestergötland utbredde sig befolkningen redan före stenålderns 
slut bland annat till vestra Östergötland.

De många fornsaker af sten, som anträffats i den östra delen 
af Östergötland, göra det sannolikt, att äfven denna trakt under 
stenåldern haft någon befolkning, ehuru denna ej synes hafva 
varit lika betydande som i den vestra delen; hvilket förhållande 
skulle kunna gifva oss förklaring deraf, att någon graf från denna 
tid hittills icke blifvit upptäckt öster om Stångån.

Talaren ville som en sammanfattning af hvad han nu yttrat 
och som ett svar på den framstälda frågan förklara, att Östergöt
land varit befolkadt allt sedan den förra hälften af det 
andra årtusendet före Kristus, örn icke förr.

Då den nu lemnade utredningen ansågs till fullo besvara frågan, 
öfvergick man till behandlingen af den andra frågan, så lydande:

I hvilket förhållande stå hällristningarna i Östergötland till 
dem i andra delar af Skandinavien!

Doktor Montelius inledde äfven denna fråga: I Östergötland 
finnas åtskilliga hällristningar, hvilka förete vapenformer i en ren
het och storhet, som eljest ej ofta förekommer, och dessa vapens 
form är ett bevis för, att ristningarna förskrifva sig från bronsåldern.

Länge antog man med Axel Emanuel Holmberg, att hällrist
ningarna, försedda som de i de flesta fall voro med bilder af skepp, 
torskrefvo sig från vikingatiden, således från den yngre jernåldern. 
Det var först den numera aflidne riksantiqvarien Bror Emil Hilde
brand, som för omkring tjugu år sedan uppvisade, att hällristnin
garna vid Ekensberg i Östergötland förskrefvo sig från en långt 
tidigare period, nämligen från bronsåldern2. Man kan gå ännu 
ett steg längre och säga, att de datera sig från den äldre brons
åldern, eller tiden omkring 1000 år före Kristus och århundradena 
närmast derförut.

1 Sv. Fomin, foris tidskrift, 5:te bandet, sid. 232.
- B. E. Hildebrand i Antiqvarisk tidskrift för Sverige, 2 sid. 417.
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Hällristningar förekomma äfven i flera andra delar af Sverige, 
företrädesvis i Skåne och Bohuslän, äfvensom i Norge. En nog
grann granskning af dessa ristningar visar, att de höra till samma 
tid som de i Östergötland, således till bronsåldern. Afven i af
seende på flera af de förra kan man för öfrigt ådagalägga, att de 
tillkommit under den äldre bronsåldern. Så ser man på en klippa 
helt nära Simrishamn de inhugga bilderna af tvänne män, beväp
nade med yxor, hvilka fullkomligt likna de bronsyxor, som begag
nades under den äldre bronsåldern, och endast på den tiden.

Riksantiqvarien Hildebrand. Då påståendet, att hällristnin
garna vid Ekensberg förskrefvo sig från bronsåldern, först framkom, 
väckte det någon motsägelse från anhängarne af den gamla teorien 
örn tiden för dessa ristningars ursprung. Men slutligen segrade 
dock den nyare åsigten. Det gälde nu att se till, huruvida häll
ristningarna i andra trakter förskrefvo sig från samma tidpunkt. 
Derför att ristningarna i Östergötland visat sig vara från brons
åldern, följde det nämligen ingalunda med nödvändighet, att häll
ristningarna i alla andra delar af Skandinavien skulle tillhöra 
samma folk och samma tid.

Talaren hade icke haft tillfälle att med egna ögon se Öster
götlands hällristningar, utan blott afbildningar af desamma, men 
om man jemför dessa bilder med exempelvis hällristningarna i 
Bohuslän, så märker man lätt, att Östergötlands ristningar äro något 
torftigare. Endast några af dessa senare äro försedda med så rika 
teckningar af menniskor och djur, som de i Bohuslän vanliga; men 
der denna rikare teckning förekommer, är också likheten med de 
bohuslänska hällristningarna slående, och man kan vara viss om, 
att de utgått ur en och samma kultur. Då man dessutom på Öster
götlands enklare hällristningar återfinner samma skeppsbilder, hvilka 
ses på Bohusläns ristningar, så är intet tvifvel om, att de icke alla 
tillkommit under samma period.

I Bohuslän har man visserligen funnit en berghäll, på 
hvilken jemte hällristningsfigurer runor blifvit inhuggna; men 
det är derför ej sagdt, att denna hällristning förskrifver sig från 
vikingatiden. Man har också iakttagit, att dessa runor äro 
huggna på ett helt annat sätt än de öfriga figurerna. Af en ren 
tillfällighet har man för öfrigt i dessa dagar gjort den upp
täckten, att runorna troligen inristats i hällen af en ännu lef
vande person.
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Biskop Cornelius ville blott draga en konklusion af hvad 
som vid afhandlingeu af dessa två frågor yttrats. Då det sagts, 
att den vestra delen af Östergötland blifvit befolkad i början af 
det andra årtusendet före Kr., och då det nu upplysts, att hällrist
ningar, hvilka förskrifva sig från tiden omkring 1000 år före Kr., 
förekomma nära den östra kusten, — får man då ej antaga, att 
landskapets östliga del vid denna senare tidpunkt befolkats?

Doktor Montelius ansåg icke blott, att denna konklusion 
vore riktig, utan att man kunde gå ännu längre. Den östra delen 
af länet hade utan tvifvel redan före bronsålderns början någon be
folkning, ehuru den ej var så betydande som i den vestra delen.

Jägmästaren E. Hjort önskade, nied afseende på hvad som 
nyss yttrats, påpeka, att hällristningarna ej vittnade örn en fast 
befolkning, utan att de kunde blifvit gjorda af sjöfarande. Häll
ristningarna invid Norrköping hade kanske tillkommit genom de 
laxfiskare, som fordom föro upp i Motala ström från Blåviken. Dere
mot äro grafvar tillförlitliga minnen af en bofäst befolkning.

Läroverksadjunkten K. A. Hagson hade för sin del gjort 
den erfarenheten, — och ville här endast nämna det som ett rön i 
samband med hufvudfrågan, — att folket i allmänhet ofta miss
tager sig i fråga örn hällristningar. Vid två särskilda tillfällen 
hade talaren funnit, att af allmogen såsom hällristningar betecknade 
tecken i bergen endast vore en nyckfull lek af naturen.

Kyrkoherden F. T. Hagberg önskade såsom ett tillägg till 
frågan få framställa ännu ett spörsmål, nämligen om man kan anse, 
att samma folk bebodde detta landskaps vestra och dess östra del, 
eller örn de voro af skilda stammar, svear eller göter?

Biskop Cornelius fäste den föregående talarens uppmärksam
het på, att detta ju i alla händelser vore en ny fråga, på hvilken 
man kanske ej nu vore beredd att afgifva något svar.

Doktor Montelius förklarade sig emellertid gerna vilja, så 
vidt det vore honom möjligt, besvara denna nya fråga. Hans en
skilda åsigt — hvilken hail dock visste ej delades af alla — vore 
den, att våra förfäder invandrat till Sverige redan under stenåldern1, 
och att skilnaden mellan svear och göter så småningom uppstått 
här, efter invandringen, på samma sätt som en skilnad under tider
nas lopp uppstått mellan svenskar och norrmän, mellan skandina

1 Montelius, Örn våra förfäders invandring till Norden i Nordisk tid
skrift 1884, sid. 21.



ver och tyskar. Med den stora afskildhet, som fordom rådde, 
vore det ej heller underligt, om slutligen folket i det ena land
skapet hade skilt sig från dem i de andra i sedvänjor, tal och 
åskådningssätt. Örn denna åsigt vore riktig, kunde man säkerligen 
icke tala om svear och göter såsom skilda folk vid den aflägsna 
tid, då hällristningarna i Östergötland inhöggos.

Härefter uppstod ett lifligt meningsutbyte rörande den på pro
grammet uppstäda sjunde frågan:

Kunna andra åtgärder än de redan vidtagna bidraga till att 
skydda de kyrkliga fornlemningarna i landet?

Riksantiqvarien Hildebrand. Detta diskussionsämne är af 
en helt annan natur än de båda föregående. Hittills ha vi syssel
satt oss med forskningens resultat, här är fråga örn att förbättra 
ett nutida förhållande. Att draga slutsatser af ett vetenskapligt 
material, det är vetenskapsmannens uppgift, att deremot söka i 
sin mån bidraga till bevarandet af fornminnen, det är allas uppgift.

Talaren uppdrog en historik af de åtgärder, hvilka under de 
senaste hundra åren vidtagits för att skydda de inom kyrkorna 
förvarade sakerna från en förgången tid och de derstädes befint
liga grafvan^. Man gick länge ut endast från det historiska in
tressets synpunkt. På 1700-talet utfärdades till konsistorierna be
fallning att insända uppgifter örn alla adliga grafvar, och på Gustaf 
lilis tid vårdade man sig hufvudsakligen endast örn allmänt märk
liga grafvar och kyrkoreliker. Först år 1828 utkom en förordning, 
att en fullständig beskrifning skulle upprättas af pastor öfver alla 
fornlemningar i hvarje kyrka. Dessa beskrifningar blefvo också 
under åren 1829, 30 och 31 temligen regelbundet insända och 
förvaras nu i Statens Historiska Musei arkiv. Från en och 
annan församling har dock aldrig någon dylik rapport ingått. 
Men huru vidt skilda till innehållets värde äro icke dessa beskrif
ningar? I en församling fanns en kyrkoherde,1 som med vetenskaps
mannens kärlek och blick för saken ordnade dessa beskrifningar 
på ett utmärkt sätt, i en annan saknade presten kanske allt in
tresse för en sådan uppgift, och hans verk biet' också derefter. 
Man påträffar sålunda ofta i dessa beskrifningar misstag och ojemn- 
heter. Så har man i en socken i Uppland glömt att på förteck-
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ningen upptaga ett altarskåp, som kade mycket högt värde, men 
deremot samvetsgrant antecknat »hälften i en obrukbar tjärkittel».

På senare tiden har man vid de af kyrkliga myndigheter 
företagna visitationerna förmärkt ett allvarligare nit för bevarandet 
af kyrkornas fornsaker och grafvar. Intresset för dessa minnens 
skyddande har vuxit och blifvit lifligare, sedan de fantasigestalter, 
som utmärkte en tidigare periods fornforskning, fått vika för en 
nyktrare uppfattning och ett allvarligare arbete. Det är denna 
tidsriktning, som framkallat bland annat Svenska Fornminnesföre
ningen och provinsföreningarna.

För ett rätt vårdande af de inom kyrkorna befintliga lem- 
ningarna från flydda tider fordras: l:o) noggranna bestämmelser om, 
huru man shall förfara för att rätt vårda dessa fornlemningar; 2:o) 
en allmänt spridd hunshap örn vigten och värdet af de fornlemningar 
som finnas. Hvad som skyddar dessa fornsaker för åverkan är 
säkerligen ej så mycket lagens bud som det allmänna och vakna 
intresset. Men i vårt land finues en så stor mängd af kyrkor, 
hvilka alla bevara något af värde, att det är högst nödvändigt, 
att man under den närmaste tiden gör allt hvad göras kan.

Det är ofta olika skäl, som föranleda, att det gamla inom 
kyrkorna försvinner för att lemna plats för något nytt, men nog är 
det en billig fordran, att ingen sådan förändring vidtages, förrän 
de vetenskapliga auktoriteterna fått teckna af eller på annat sätt 
bevara det, som skall ur kyrkan försvinna. I närvarande stund 
är det isynnerhet de i landet omkringsvärmande judiska uppköparne 
af gamla saker, som åstadkomma mesta skadan genom att tillhandla 
sig likt och olikt af kyrkornas tillhörigheter, hvilka sedan för
skingras och blifva för vetenskapen onyttiga. Derför böra ■ alla 
de som hafva kyrkornas tillhörigheter om hand, såväl prester som 
kyrkoråd och kyrkovärdar, betänka sig två gånger, innan de till 
sådana uppköpare afyttra saker, som må hända ega stort värde. 
Talaren anförde flera färska exempel på vederbörandes oförstånd här
utinnan. I allmänhet är man blott böjd för att tänka på fornlem- 
ningarnas penningvärde, och derför skyndar man, när tillfälle 
erbjuder sig, att mot klingande valuta utbyta de gamla kyrkliga 
föremålen. Många ansökningar örn rätt att försälja dylika gamla 
arbeten ingå årligen till myndigheterna, mycket ofta i oträngda mål.

Det är tydligt, att det behöfves en fortsatt verksamhet och 
skärpt arbete för att sprida kännedom om de kyrkliga fornsakcrnas



värde, genom småskrifter och kortfattade beskrifningar öfver kyrkor
nas innehåll. Knapt en enda kyrka eger nu en sådan förteckning 
och beskrifning, som vore önsklig, men det är midt örn kompetenta 
personer att utföra ett dylikt arbete. Derför har genom Vitterhets 
Akademiens försorg en början gjorts att i några landskap genom 
särskildt utskickade upprätta de behöfliga beskrifningarna, men det 
tager lång tid, innan dessa kunna blifva färdiga.

Talaren ville särskildt nämna några ord om de i kyrkorna 
befintliga grafverna och deras skyddande, hvarvid hail omtalade 
de senast genom pressen gångna historierna om rubbning och 
plundring af grafvar i Eksjö. Han framhöll vigten af, att man 
erhölle ett bestämdt stadgande, huru vid grafvars öppnande skulle 
förfaras. Motivet till att öppna grafvarna är ofta endast ren ny
fikenhet, och det svenska folket har i allmänhet alltför ringa be
grepp om hvad som kallas griftfrid och mycken ringa pietet för 
de dödas qvarlefvor.

Riksantiqvarien slutade sitt anförande med att uttrycka en 
förhoppning om enig samverkan mellan de kyrkliga och de veten
skapliga myndigheterna.

Biskop Cornelius hade, stadd på tjensteresor, alltid varit 
mån om att fästa församlingarnas uppmärksamhet på vigten af att 
väl vårda de kyrkliga fornminnena. Ofta har dock den iakttagel
sen gjorts, att man har ondt om lämpliga förvaringsrum och svårt 
för att bekosta uppbyggandet af nya sådana. Så vore äfven och 
isynnerhet fallet med Linköpings domkyrka, som är den fattigaste 
domkyrka i landet. För vården af dess stora och värdefulla 
bibliotek saknas nästan alla medel, och ehuru på talarens initiativ 
en begäran nyligen framstälts till K. M:t att aflåta proposition till 
riksdagen örn nödigt anslags beviljande, har intet ännu i denna 
riktning blifvit gjordt, hvilket väl närmast torde bero på den 
senaste riksdagens upplösning och deraf följande brådska med 
ärendena.

Kyrkoherden J. Wahlfisk. Innan kyrkornas innehåll, såsom 
riksantiqvarien föreslagit, hunnit förtecknas, vore nödvändigt att 
andra föregående åtgärder vidtogos. Talaren omnämnde, huru man 
inom Strengnäs stift vårdade sig om de kyrkliga fornsakerna, och 
huru ett depositionsmuseum i Strengnäs domkyrka inrättats. Som 
synnerligen vigtigt ansåg han, att kunskapen örn de kyrkliga forn
minnenas vigt och värde så mycket som möjligt spriddes genom
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en utredande men kortfattad skrift, och hemstälde, huruvida icke 
riksantiqvarien ville utarbeta en sådan. Fastän provinsföreningarna 
nog i allmänhet sakna tillräckliga medel, kunde de dock något 
uträtta för tillvaratagandet och bevarandet af de färnsåker, som ej 
i kyrkorna kunde få plats.

Doktor Montelius hade nyligen af en insändare i en hufvud- 
stadstidning blifvit beskyld för att hysa åsigter i denna fråga, hvilka 
skulle vara fiendtliga mot dess syfte. Insändaren, en känd och 
för fornforskningen varmt intresserad person, hade väl sedermera, 
upplyst om sitt misstag, offentligen tagit tillbaka sina ord, men 
talaren ville nu i sin ställning som Svenska Fornminnesföreningens 
sekreterare förklara, att hela saken berodde på en missuppfattning 
hos insändaren. Talarens åsigter i denna fråga voro i allt väsendt
ligt öfverensstämmande med insändarens, men vid ett tillfälligt 
samtal med denne hade han kommit att nämna såsom sin mening, 
att ej allt som funnes i kyrkorna vore af arkeologiskt värde, och 
troligen hade detta uttryck blifvit missförstådt.

Biskop v. Schéele anslöt sig till hvad ett par föregående 
talare anfort rörande vigten af kunskapers spridande örn fornmin
nena. Hvad angick talarens egen erfarenhet trodde han, att got- 
ländingen i allmänhet högt skattade sina rika förnskatter, men 
att man i vissa fäll hyste förvända åsigter örn dess rätta värde 
och förvarande.

Kyrkoherden Hagberg trodde ej, att broschyrer skulle något 
uträtta, utan ville hellre förorda att, i likhet med Statistiska Central
byråns tillvägagående, af riksantiqvarien uppstäda formulär med 
uttömmande frågor rörande kyrkornas innehåll kringsändes för 
ifyllande och besvarande af landets prester.

Riksantiqvarien Hildebrand meddelade i anledning häraf, 
att sådana frågoformulär redan för omkring tio år sedan af honom 
utarbetats, men det skulle nog visa sig, att uppgifterna i svaren 
mången gång klefve mindre tillfredsställande. Om ej direkt be
fallning utgår till presterna att besvara dessa frågor, göra de i 
allmänhet mycket litet till att uppfylla en på mera enskild väg 
framstäld önskan. Talaren nämnde slutligen, att han snart hade 
till utgifvande färdig en kortfattad lärobok i ämnet.

Jägmästaren Hjort hemstälde, huruvida icke uppdrag kunde 
gifvas åt enskilda, intresserade personer i de olika länen att upp
rätta beskrifningar öfver kyrkornas innehåll.
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Riksantiqvarien HILDEBRAND yttrade sig emellertid emot en 
sådan åtgärd, då den skulle medföra många obehag för vederbörande.

Amanuensen G. Karlin talade för utsändandet af en handbok, 
som kunde sprida kännedomen örn fornsakernas värde.

Härmed var diskussionen afslutad, och förklarades densamma 
få utgöra svar på frågan.
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Sedan dagens förhandlingar i mötessalen härmed voro afslutade, 
begat' man sig mangrant till Östergötlands Museum, hvarest dess 
stiftare och föreståndare, löjtnant Anton Ridderstad, mottog de 
besökande och vägledde dem vid betraktandet af museets samlingar. 
Det väckte allmän och glad öfverraskning, att på den korta tiden 
sedan museet grundades samlingarna kunnat erhålla en så betydande 
omfattning.

På e. m. var tillfälle beredt för mötets deltagare att bese den 
tafvelsamling, som tillhör bibliotekarien E. H. Segersteen, och 
som är en af de största enskilda samlingar i landet.

På aftonen voro mötesdeltagarne af ett sextiotal personer ur 
Linköpings samhälle inbjudna på en festmåltid i Trädgårdsförenin
gens restaurant.

Fredagen den 19 augusti företogs med ångaren Trafik en ge
mensam utfärd till Vreta Kloster och Stjernorp, hvilken färd gyn
nades af vackert solskensväder, endast afbrutet af ett par korta 
uppfriskande regnskurar.

På bortvägen hölls å ångbåten föredrag af jägmästaren Hjort 
örn undersökningar af några grafhögar vid Rimforsa i södra 
Östergötland. Föredraget illustrerades med förevisning af de i 
högarna funna föremålen.

Strax efter framkomsten till Berg begat' man sig till Vreta 
Klosters kyrka, der riksantiqvarien Hildebrand höll ett föredrag 
om Vreta Kloster, hvilket är särskildt tryckt i detta häfte. Efter
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föredragets slut besågos kyrkan och en i dess omedelbara närhet 
belägen medeltidsbyggnad — en af klostrets byggningar, som ännu 
står upprätt och som skulle förtjena ett bättre öde än den vanvård, 
för hvilken den alltför länge varit utsatt.

Efter gemensamt intagen middag fortsattes färden till Stjernorp, 
hvars storartade ruin, omgifven af en herrlig natur, i aftonsolens 
präktiga belysning väckte liflig beundran. Vid den på borggården 
uppdukade supé, hvarmed Stjernorps gästfrie egare, grefve L. Dou
glas, undfägnade mötesdeltagarne, delades uppmärksamheten emel
lan ruinen och den dyrbara med Trolle- och Gyllenstjerne-vapnen 
prydda silfverpokal från början af 1500-talet, hvilken nu tillhör 
Douglas’ska slägten, och hvilken mötet till ära fick göra tjenst 
som bordsprydnad. Vid affården, då qvällens skuggor redan lagt 
sig öfver nejden, tedde sig ruinen trolskt i belysningen af benga
liska eldar.

Lördagen den 20 augusti kl. 10 f. m. fortsattes mötets förhand
lingar, hvarvid först ett föredrag hölls af löjtnant Anton Ridder
stad om Offentliga samlingar af fornsaker.

Talaren framhöll, huru obetydliga de svenska samlingarna, 
med undantag af de i Stockholm och vid universiteten, länge voro, 
ehuru visserligen redan mot slutet af 1700-talet inom en och annan 
stiftsstad en s. k. »konstkammare» förefanns, vanligen i förening 
med gymnasie- eller stiftsbiblioteket.

På senare årtionden hade dock intresset för de offentliga sam
lingarna i hög grad ökats. Den år 1837 utnämnde riksantiqvarien 
Bror Emil Hildebrands stora betydelse för den svenska fornforsk- 
ningen och samlingarna framhölls, framför allt huru Statens Histo
riska Museum genom honom satts i det skick, att det i rikedom 
och anordning kunde täfla med motsvarande museer i de förnämsta 
kulturländerna.

Det är egentligen från den tiden ett nytt skede inom denna 
verksamhetsgren daterar sig. Deli storartade utveckligen af mu
seerna i hufvudstaden äfvensom fornsakssamlingars tillkomst i lands
orten är glädjande för fosterlandsvännen. Ty det tillhör hvarje 
lifskraft^ nation att under arbetet för sin förkofran och utveckling



aldrig glömma de tider, från hvilka den leder sitt ursprung, utan 
med minnesgod omtanke söka att bevara och lära känna de före 
oss bortgångna slägtenas andliga och materiella utveckling.

Men detta gäller icke blott i det stora utan äfven i det lilla. 
Det är icke endast de ärorika minnena, som tälja örn forntida 
stordåd, hvilka vi äro skyldiga att värna. Afven minnen och 
lemningar af förgångna tidskedens odling, sådan denna visar sig i 
redskap och husgeråd, i vapen och drägter, i seder och bruk, äro 
vi skyldiga att i samlingar bevara till ovärderlig nytta likaväl 
för kulturhistorikern som för konstnären och slöjdidkareu. I detta 
sistnämnda hänseende är det just som landskapsmuseerna kunna 
blifva till gagn och nytta.

Hufvudsakligen hafva dessa provinssamlingar tillkommit på 
initiativ och bekostnad af enskilda personer och utvecklats i för
hållande till det intresse, som kommit dem till del. Inom åtskilliga 
län och städer hafva årliga anslag, från landsting, stadsfullmäktige, 
sparbanker o. s. v., blifvit lemnade. Inom andra hafva de enskilda 
bidragen åter fått hålla intresset vid makt. Öfverallt ser man 
dock, att dessa museistiftelser gått framåt. Och den stora allmän
heten har, örn också icke på annat sätt, genom talrika besök visat, 
att de sätta högt värde på dessa samlingar.

Redan vid grundläggandet af dessa museer har dock, relativt 
taget, icke obetydliga penningmedel fått offras, och skola dessa 
museer framdeles kunna bestå och utveckla sig, komma de alltid 
att fordra underhållskostnad.

Mången har derför framkastat tvifvelsmål, huruvida dessa sam
lingars värde och betydelse verkligen motsvara de kostnader och 
det sträfsamma arbete, som derpå är nedlagdt eller kommer att 
nedläggas. Mer än en gång har blifvit sagdt, att museer visser
ligen kunna vara till något nöje för en och annan, men att de 
för öfrigt äro utan gagn och nytta.

Men är det verkligen så? Äro de offentliga samlingarna endast 
en gagnlös lyx, uteslutande till för nöje, eller hafva de någon all
varlig bestämmelse? Och i så fall, hvilken bestämmelse hafva de 
att uppfylla? Dessa frågor besvarades med att talaren framhöll den 
höga betydelse samlingar hafva för den vetenskapliga forskningen, 
samt huru de möjliggöra vetenskapens utveckling och framåt
skridande, äfvensom deras oberäkneliga nytta såsom åskådnings- 
materiel vid undervisning.
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En annan stor betydelse, offentliga samlingar hafva, är den 
som bildningsmedel för den stora allmänheten. »De kunna» — an
förde talaren efter en författare i detta ämne — »gifva den stora 
allmänheten en inblick i naturens, konstens eller kulturhistoriens 
verld. De äro ett slags åskådningsmateriel för allmänhetens under
visning. De popularisera vetenskapen och konsten och gifva in
tresse, kärlek och insigt i dem, samt bidraga sålunda till den all
männa bildningens spridande. Detta är ingalunda någon liten 
uppgift. Också har man alltmer börjat inse museernas värde såsom 
bildningsmedel.»

Under senare tider har man arbetat för att förskaffa undervis
ning och bildning åt den vuxna arbetsklassen genom att för detta 
ändamål anordna föreläsningar och lemna anslag till särskilda 
institut. Må man icke glömma, att offentliga samlingar här äro 
ett medel, som i hög grad skall underlätta nåendet af det mål 
man vill vinna.

Museerna hafva en stor betydelse derigenom, att de förskaffa 
den stora allmänheten sysselsättning, nöjen och njutningar af för
ädlande art.

Det sagda gäller emellertid naturligtvis egentligen de stora, 
väl ordnade och fullständiga museerna. Hvad de mindre eller 
landskapsmuseerna beträffar, beror det på, huru de utveckla sig, 
om de kunna blifva af större eller mindre nytta i nämnda hän
seende. Afven de skola dock i sin mån och inom sin ort blifva 
en härd för de vetenskapliga och andliga intressena.

Med erkännande af, att i främsta rummet centralsamlingen bör 
tillgodoses med de dyrbaraste sällsyntheterna, blifva landskaps
museerna platsen för dupletter och det myckna, som bör räddas 
undan förstörelse, men i centralsamlingen icke kan inrymmas. 
Särskildt gäller detta om de kyrkliga minnena, hvilka nu på flera 
ställen vanvårdas, men af hvilka många kunna mottagas i land
skapsmuseerna och derigenom räddas. Skulle en olycka drabba 
hufvudstadssamlingen, skall då allt som utgör grunden för vår 
historia och vårt vetande örn våra förfäder icke hafva gått förloradt.

Afven med vår tids goda kommunikationer kan den större 
delen af befolkningen icke blifva i tillfälle att få bese hufvud
stadens samlingar. Provinsmuseerna skola deremot alltid inom sitt 
område utbreda kännedomen örn både ett och annat, hvarvid sär
skildt bör nämnas kännedomen örn den nationella konstslöjden.



Den urgamla svenska landskapsindelningen har nog också 
mångenstädes ända till våra dagar lemnat spår efter sig i lokala 
folkegenheter, sedvänjor och bruk. Ett provinsmuseum skall säker
ligen alltid lättare blifva i tillfälle att häraf lemna en helgjuten 
bild för sin provins än ett museum i hufvudstaden för hela vårt 
land skall kunna göra.

Det här sagda framhåller val icke allt, som kunde sägas örn 
provinsmuseernas betydelse, men måhända tillräckligt för att på
peka deras goda syfte. Centralsamlingens tillvaro gör visst icke 
landskapsmuseerna öfverflödiga. Alla bidraga de till — och detta 
torde vara kultursamlingarnas högsta och ädlaste mål — att höja 
fosterlandskänslan, kärleken till fäderneslandet och fosterbygden.

I samband med detta föredrag diskuterades den fjerde och 
den femte frågan, af hvilka den förra hade följande lydelse:

Hvilken betydelse kunna provinssainlingar af fornsaker 
hafva?
och den senare:

Få hvilket sätt böra föremålen i sådana samlingar lämp
ligast ordnas?

Kyrkoherden Wahlfisk instämde med hvad löjtnant Ridderstad 
yttrat. Talaren trodde ej, att provinsmuseerna kunde göras öfver
flödiga eller undanträngas af statens museum. Han nämnde, att i 
Nerike den första fornminnesförening i riket hade stiftats genom 
friherre Djurklous energi, men något provinsmuseum hade deremot 
ej funnits, hvarför följden också blifvit den, att en mängd fornsaker 
hamnat hos enskilde egare, hvilka fört dem till andra landskap, 
ja, till utlandet. Nu har emellertid genom energiska bemödanden 
ett museum bildats, och intresset för detsamma har visat sig vara 
i jemnt stigande.

Doktor Montelius omtalade, att frågan redan blifvit ganska 
lyckligt löst i Danmark, i det regeringen der utdelar ett ej 
obetydligt årligt understöd till provinsmuseerna, dock med vilkor 
att statens museum skall ega rätt till en inspektion och att erhålla 
sådana föremål, som böra hafva sin plats der.

Frågan, huru man bör ordna ett museum, besvarades af talaren 
sålunda, att alla samlingar böra om möjligt ordnas så, att man
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genom dem kan få en helgjuten hild af landets kulturhistoria. 
Hail betraktade såsom alldeles oriktigt det i vissa större utländska 
museer ännu tillämpade systemet att ordna sakerna landskapsvis 
utan hänsyn till de kronologiska förhållandena, hvarigenom det 
för de besökande blir så godt som omöjligt att erhålla en sådan 
öfverblick öfver den kulturhistoriska utvecklingen, som de med 
lätthet få vid besök i de stora skandinaviska museerna. — Pro
vinssamlingar kunna deremot med fordel ordnas topografiskt, 
så att allt från samma härad eller från samma socken hålles 
tillsammans.

Riksantiqvarien Hildebrand ville äfven instämma i hvad hrr 
Ridderstad och Wahlfisk yttrat. Kyrkliga föremål af antiqvariskt 
värde skola enligt lag förvaras i kyrka eller kyrkas hus. Den 
anordning har emellertid träffats med några provinsmuseer, att de 
taga hand örn sådana föremål, men med skyldighet att före mars 
månads utgång hvarje år till Vitterhets Akademien anmäla, hvad 
som är öfvertaget. Talaren bad slutligen få upplysa, att en be
tydande del af fornsakerna från Nerike kommit till Statens Histo
riska Museum och således blifvit räddadt åt den fosterländska 
forskningen.

Amanuensen Eichhorn hade derefter ett kortare anförande 
rörande Svenska Fornminnesföreningens verksamhet, med hän
syn hufvudsakligen till dess å föregående möten fattade beslut och 
de resultat, till hvilka dessa ledt.

Härpå följde ett föredrag af doktor Montelius örn:

Samfärdseln mellan Sverige och andra länder under tiden 
före Kristi födelse.

I sammanhang nied detta föredrag upptogs till behandling den 
tredje frågan:

Kan man nu mera afgöra, till hvilka århundraden de särskilda 
minnena af våra förfäder höra; och huru långt före Kristi 

födelse är en sådan tidsbestämning möjlig? I 2

I denna fråga yttrade sig endast doktor Montelius : Hvar och 
en inser, huru utomordentligt vigtigt det vore att äfven för den

2



förhistoriska tiden här i Sverige kunna afgöra, till hvilket århun
drade hvarje fornminne hör. Ehuru det synes nästan otänkbart att 
komma så långt, då inga skriftliga upplysningar finnas om dessa 
tider, har det dock visat sig vara möjligt. Genom ett noggrant 
och vidtomfattande studium af de talrika fynd, som gjorts i olika 
delar af Norden, har man såväl inom jernåldern, som inom brons
åldern — ja i vissa fall till och med inom stenåldern — lyckats 
urskilja flera olika på hvarandra följande perioder. Den »relativa 
kronologi», som man härigenom erhållit, gifver väl endast upplys
ning derom, att den ena grafven eller fornsakstypen hör till en 
äldre tid än den andra; men den är dock af mycket stor betydelse.

Af än större betydelse vore det naturligtvis att komma till en 
»absolut kronologi», att kunna i århundraden före eller efter Kristi 
födelse uttrycka de särskilda fyndens ålder. Afven detta har redan 
i oväntadt hög grad lyckats, med tillhjelp af de främmande forn- 
saker, och för tiden efter Kr. f. äfven de främmande mynt, som 
förekommit i fynden. Åldern af dessa främmande arbeten kan 
nämligen i de flesta fäll ganska nära bestämmas genom att studera 
förhållandena i de trakter, hufvudsakligen mellersta och södra Europa, 
från hvilka de härstamma.

Talaren hade i ett par nyligen utgifna skrifter sökt framställa 
dels den metod, som vid dessa undersökningar bör användas, dels 
de resultat, till hvilka man redan nu kan komma. I en uppsats 
örn Runornas ålder i Norden1 hade han redogjort för den del 
af sitt kronologiska system, som omfattar jernåldern, således icke 
blott de århundraden efter Kr., hvilka i fråga om Sverige ännu 
äro förhistoriska, utan äfven århundradena närmast före Kr. f. I 
ett annat arbete, Orri tidsbestämning inom bronsåldern med särskildt 
afseende på Skandinavien2, hade han utvecklat den del af systemet, 
som omfattar bronsåldern, och dervid sökt visa, att man äfven här 
i Sverige kan återställa hufvuddragen af den absoluta kronologien 
så långt tillbaka som till början af vår bronsålder, eller midten 
af det andra årtusendet före Kristi födelse.

Allt ifrån denna aflägsna tid, nära 2,500 år innan historiens 
fulla ljus faller öfver Norden, kan man numera århundrade för 
århundrade följa kulturens utveckling inom vårt fädernesland. 1 2

1 Sv. Forum, föns tidskrift, 6:te bandet, (Stockholm 1887) sid. 236.
2 K. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens handlingar, 30:de 

delen (Stockholm 1885).
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Beträffande den sjette frågan:

Hvilka af Östergötlands kyrkliga byggnader från medeltiden 
äro företrädesvis förtjenta af uppmärksamhet oell vård?

utspann sig en kortare diskussion.
Riksantiqvarien Hildebrand. Vissa kyrkobyggnader inom 

Östergötland, först och främst Linköpings domkyrka, samt kloster
kyrkorna i Vreta och Vadstena, äro af så stor betydelse, att en 
hvar inser nödvändigheten af att väl vårda dem. Men de gamla 
landskyrkorna, af hvilka många voro värda att bevaras, hafva blif
vit allt sällsyntare, hvilket högeligen är att beklaga. Annu finnas 
dock några af dessa kyrkor qvar, och dessa borde ej få förstöras.

Vi hafva kyrkor i behåll, som vittna örn att våra förfäder 
använde kyrktornet som ett slags fästning, i hvilken deras dyrbara 
egendom kunde förvaras, då fiende var i landet. Man nöjde sig 
då ej alltid med blott ett torn i vester, utan ett annat bygdes äfven 
närmare koret åt öster till. Kettilstads gamla kyrka hade visst 
nu raserats, men på Öland fanns ännu i behåll Källa kyrka af den 
omtalade typen.

Talaren slutade med att uttala den önskan, att ytterlig försig
tighet iakttages, der ändring af kyrkor ifrågasattes.

Amanuensen Eichhorn anförde några kyrkor inom länet, hvilka 
egde mer eller mindre sällsynta former, nämligen Ödeshögs kyrka, 
som åtminstone förr haft äfven ett torn i öster, Östra Tollstads, 
Bjälbo, Kaga, Björkebergs och Aska kyrkor.

Doktor Montelius talade för, att man snart borde vidtaga 
kraftiga åtgärder för att från en annars oundviklig förstöring rädda 
den märkliga byggnad, som ligger bredvid Vreta kyrka, och som 
är af stort värde, derför att den är så godt som den enda lemning 
vi i det gamla Sverige ega qvar af de egentliga klosterbyggnaderna 
— utom klosterkyrkorna — från den äldre medeltiden.

Jägmästaren Hjort omnämnde Hägerstads gamla kyrka, som 
fick stå qvar, då den nya bygdes. Inom den gamla helgedomen 
gömmes mycket af värde för forskningen.

Kanslisekreteraren S. Nordström hade i Roslagen och på Got
land iakttagit de s. k. stigluckorna, särskildt uppbygda portaler 
vid kyrkogårdarne, hvilka porthus ibland kunde vara ganska breda, 
och användes då ej sällan till likhus. Talaren visste ej, örn sådana



stigluckor funnos i Östergötland, men ville i alla händelser på
peka vigten af att dessa egendomliga och ofta vackert ornerade 
byggnader bevarades.

Riksantiqvarien Hildebrand upplyste i anledning häraf, att 
stigluckorna tillkommit af olika skäl, ibland för att få en prydlig 
ingång i stil med kyrkan, ibland för att utgöra ett försvarsverk 
mot fiender. Vid Fjelkinge kyrka i Skåne hade man ett exempel 
på det senare.

Läroverksadjunkten Hagson höll derefter ett föredrag örn
Rökstenen.

Denna runsten, rest invid Röks kyrka i Lysings härad, Öster
götland, är en af de allra märkligaste runstenar, som bevarats 
till våra dagar. Den var förut inmurad i kyrkväggen, men uttogs 
derifrån 1862 och restes på kyrkogården. Man upptäckte då, att 
stenen var försedd med inskrift ej blott på framsidan, utan äfven 
på baksidan, på kanterna och på sjelfva toppytan. Denna inskrift 
är i flera afseenden märkvärdig, ty den är den längsta runskrift, 
som finnes på någon sten, och den innehåller runor både af den 
äldre och den yngre formen samt dessutom s. k. lönrunor.

Rökstenens inskrift upptager 140 ord, hufvudsakligen skrifna 
med »yngre» runor, men af ett något äldre slag än de på runstenar 
från hednatidens slut vanliga. Tolkningen af denna inskrift har 
länge sysselsatt de lärde, men först professor Bugge i Kristiania 
och delvis professor L. F. Läffler i Uppsala hafva häri lyckats.1

Skriften är en hjeltedikt: en fader har rest stenen öfver sin i unga 
år aflidne son. I början läses en längre vers, hvilken har en märk
lig likhet med sångerna i de isländska sagorna. Sedan följer en
fantastisk prosa, som skildrar den aflidne sonens bedrifter. Slutet 
är det mest gåtlika, emedan det är skrifvet med lönskrift eller 
»villrunor.» Bugge har dock lyckats att finna nyckeln härtill.

Han anser denna runsten förskrifva sig från det 10:de år
hundradet efter Kristus, men talaren uttalade som sin åsigt, att
runstenen är äldre, och han anförde härför de bevis, som han
vid granskning af inskriftens språk och af andra förhållanden ansett 
sig hafva funnit för en sådan åsigt.

1 Bugge, Tolkning af runeindskriften på Rök-stenen i Antiqvarisk tid
skrift för Sverige, 5 sid. 1 och 211. — Läffler, Om Rökstenen i samma.
tidskrift, 6: 2. — Om runornas form, se sid. 59 här nedan.
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Doktor Montelius fäste med anledning af detta föredrag upp
märksamheten derpå, att professor L. F. Löffler uti en i Nordisk 
tidskrift tor 1878 (sid. 165) införd uppsats om Rökstenen och Frithiofs 
saga påpekat den märkvärdiga likhet, som finnes mellan en på 
Rökstenen förekommande vers, hvilken i trogen öfversättning lyder:

Rustad på gångarn 
sitter nu gifmilde 
kung. Ofver skuldran 
skölden är hängd.

och den välbekanta strofen i Tegnérs Frithiofs saga:
Sitter i högen 
högättad höfding, 
slagsvärd vid sidan, 
skölden på ann.
Gångaren gode o. s. v.

Då Rökstenens inskrift biet' tolkad först långt efter Tegnérs 
tid, kan denna likhet endast betraktas som ett lysande vittnesbörd 
derom, att Frithiofs skald på ett förvånande sätt lyckats att lefva 
sig in i vikingatidens åskådningssätt och diktkonst.

Sedan alla diskussionsämnen nu voro genomgångna, och man 
beslutat, att icke något sammanträde på e. m. skulle ega rum, 
förklarade riksantiqvarien Hildebrand mötet afslutadt. Dervid 
frambar han de främmande mötesdeltagarnes tack för det sätt, 
hvarpå de här blifvit mottagna, i det han särskildt lyckönskade 
samhället till den utmärkta »lokalkomitén», bestående af löjtnant 
Anton Ridderstad, som genom sina lyckade anordningar i så vä
sendtlig mån bidragit till, att främlingarna föro från mötet med de 
angenämaste minnen.

Derefter besöktes domkyrkan, der amanuensen Eichhorn höll 
ett föredrag örn denna praktfulla och märkliga kyrkas byggnads
historia, hvilket är särskildt tryckt i detta häfte.
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Till sist besågs stiftsbiblioteket med dess 70,000 volymer. Un
der bibliotekarien Segersteen ledning togos de märkligaste hand
skrifterna och böckerna i betraktande, äfvensom porträttsamlingen 
och de andra minnen från äldre och nyare tider, som förvaras i 
biblioteket.

Efter en gemensam middag i Trädgårdsföreningen voro mötes- 
deltagarne på aftonen iubjudne i löjtnant A. Kidderstads hem, 
der en supé intogs, som kraftigt vittnade derom, att den urgamla 
svenska gästfriheten hör till de forntida minnen, som bäst bevarats 
här i landet. Under tal och lifligt samspråk, omvexlande med 
regementsmusik, tillbragtes på ett särdeles angenämt sätt qvällen 
af mötets sista dag.


