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Svenska Fornminnesföreningens sjunde allmänna möte, 
i Skara den 18—20 juni 1883.

På tredje sommaren efter mötet i Kalmar samlades Svenska 
Fornminnesföreningens ledamöter, enligt stadgarnes föreskrift, ånyo 
till allmänt möte, denna gång i Skara, — det minnesrika Vester
götlands gamla hufvudstad. Den gästfrihet, hvarpå föreningens 
ledamöter vid föregående tillfällen sett så många prof, kom dem 
äfven här i rikt mått till del, hvarjemte styrelserna för Statens 
jernvägstrafik och för Hjo—Stenstorps—Skara—Lidköpings jernväg 
medgifvit deltagarne i mötet nedsättning till hälften af det vanliga 
biljettpriset både för resan till mötet och för hemfärden.

Mötets förhandlingar höllos i Högre allmänna läroverkets för 
tillfället med flaggor och grönt smakfullt prydda högtidssal, i 
hvars fond man såg en afbildning i naturlig storlek af en bland 
Vestergötlands runstenar.

I denna säl samlades deltagarne i mötet måndagen den 18 
juni kl. 10 f. m. Då Föreningens både ordförande, professor 
Winge, och vice ordförande, professor Malmström, blifvit förhin
drade att infinna sig, förklarade styrelsens äldste närvarande leda
mot, amanuensen ElCHHOKN mötet öppnadt med följande ord:

»Då jag nu går att öppna detta sjunde allmänna möte, 
glider blicken helt naturligt tillbaka öfver den tid, hvilken för
flutit, sedan vi sist samlades, i Kalmar 1880. Den svenska forn- 
forskningen har under dessa tre år lugnt och jemnt gått sin bana 
framåt; och äfven örn vi icke hafva att jubla öfver några lysande 
upptäckter eller kunna fira några på vetenskapens mark vunna 
segrar, hvilkas dån gått öfver Europa, så finnas dock i denna 
riktning ej få anledningar till glädje och tacksamhet för fornforsk- 
ningens vänner. Men det gifves äfven andra minnen, hvilka breda

15



204 SVENSKA fornminnesföreningens sjunde allmänna möte,

en vemodets skugga öfver de gångna åren. Den svenska forn- 
forskningen och vår förening hafva under dem hemsökts af smärt
samma förluster, dem vi i denna stund ej kunna undgå att 
erinra oss. Volmar Sylvander, vice ordförande vid föreningens första 
allmänna möte i Vexiö 1870 och länge föreningens ombud, den blide 
vännen, den oförtröttade forskaren, som sammanträngt sitt lifs 
gerning i ett enda, men ett stort verk, har längesedan gått hädan, 
nöjd att förlossas från ålderns krämpor och lifvets vedermödor. — 
Karl Fredrik Wiberg, mannen med det trofasta, ärliga sinnet, den 
orubbliga öfvertygelsen, som lade sitt guld i hans ord och sin 
klang i hans röst, bortrycktes hastigt men stilla från vetenskap
liga idrotter, hvilkas slut vänskapen ännu icke väntade. Annars 
skulle han visserligen äfven denna gång höjt sin stämma och 
framburit sin andel i våra öfverläggningar, hvilka alltid voro 
honom ett nöje och en efter det stränga arbetet förtjent veder
qvickelse. — Om ej den obeveklige lagt sin hand på hans hjerta, 
skulle vi med ännu större säkerhet kunnat räkna på en annan, 
öfver hvars graf redan en vår hunnit breda saknadens gärd. 
Jag beböfver blott uttala namnet Claes Johan Ljungström, för att 
i allas edert minne återkalla, hvad vår förening, hvad dessa möten, 
hvad Vestergötlands fornforskning förlorat i honom. Den enskilda 
vänskapen slösar ej heller med ord, när det gäller en så djupt 
känd mistning. — Till sist ett tack för god vakt! till honom 
som länge verkade för vår förening, senast som flerårig ledamot 
af dess styrelse, till Herman Hofberg, hvars lifs arbete, äfven det, 
hör till dem öfver hvilka det ej höfves mig att kasta ljus. Hans 
hågkomst skall nog ändå. likt de förras, länge bevaras af det 
land och det folk han så varmt älskat och så träget lärde oss 
andra att känna, inom den talrika vänkrets hans lugna och man
liga väsen af sig sjelf förvärfvade.

Men vi få ej för vår rättmätiga saknad glömma det hopp som 
denna stund äfven i rikt mått innebär. I det jag tillönskar Eder 
alla ett angenämt och upplysande utbyte af åsigter, af vänskaps
band och glada hågkomster, sådana de hittills aldrig felats vid 
våra möten, får jag, å styrelsens vägnar, härmed förklara Svenska 
Fornminnesföreningens sjunde allmänna möte öppnadt.»

Till ordförande för mötet valdes derefter landshöfdingen i Skara
borgs län C. A. Sjöcrona, till vice ordförande bibliotekarien K. 
Torin, samt till sekreterare Vestergötlands Fornminnesförenings
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sekreterare direktör Fe. Nordin och Svenska Fornminnesför
eningens sekreterare doktor 0. Montelius.

På förslag af den sistnämnde beslöt mötet afsända ett hels- 
ningstelegram till Svenska Fornminnesföreningens äldste heders
ledamot, professor Sven Nilsson i Lund.

Till öfverläggningsämnen vid mötet hade följande frågor blifvit 
af föreningens styrelse antagna:

1) Hvilka förut okända grafvar från stenåldern hafva under 
de sista åren upptäckts i Vestergötland?

2) När började jernet blifva kändt i Sverige?
3) Kunna spår af Tors eller andra hednagudars dyrkan ännu 

uppvisas i Vestergötland?
4) Hvilka källor i Vestergötland äro kända som offerkällor? 

Besökas de företrädesvis på bestämda dagar?
5) Hvilka äro de äldsta till vår tid bevarade kyrkor i Vester

götland?
6) Hvilka upplysningar kunna lemnäs örn Skara domkyrkas 

ursprungliga byggnadsstil och örn kyrkans byggnadshistoria.
7) Äro särskilda åtgärder önskvärda för bevarandet af run

inskrifterna?
8) På hvad sätt kunde tillfälle beredas skolorna att erhålla 

lämplig åskådningsmateriel, som skulle göra det möjligt att vid 
undervisningen i fäderneslandets historia gifva en föreställning örn 
fornlemniugarnas betydelse?

Af dessa frågor företogos den 2:dra, 4:de och öde till behand
ling första dagen.

Med anledning af den andra frågan:
När började jernet blifva kändt i Sverige?

erinrade doktor MONTELIUS derom, att åsigterna örn jern- 
ålderns början i Norden varit mycket skiftande' För 40 år sedan 
antog en af de förnämsta danska fornforskarne, att bronsåldern icke 
slutat i Danmark förr än under det 8:de århundradet efter Kristi 
födelse; i Sverige och Norge hade dock jernåldern troligen börjat 
något tidigare. Man fann visserligen snart, att denna åsigt icke 
var riktig, men det var ej längesedan som mycket framstående 
forskare antogo, att jernåldern ej börjat i södra Skandinavien förr 
än omkring 300 år efter Kr. föd. Den vanliga åsigten har dock



varit, att äfven denna uppgift är för sen, och att jernet sedan 
Kristi födelse varit i bruk här i Norden.

Den nied hvarje år ökade kännedomen om Nordens forntid 
har sålunda gjort det möjligt, att få en vida riktigare uppfattning 
af den vigtiga frågan, när jernet, hvarpå den nuvarande civilisa
tionen så väsentligen hvilar, först biet kändt och började allmänt 
användas i vårt land. De nyaste undersökningarna hafva emeller
tid visat, att detta inträffat ännu tidigare än man för några år 
sedan förestälde sig. Något sådant hade man ock kunnat vänta. 
Kulturfolken i Orienten och vid Medelhafvet hafva nämligen känt 
jernet mycket långt före den kristna tideräkningens begynnelse, 
och då man vet, att Norden under vår bronsålder stod i oafbruten, 
om ock ej omedelbar förbindelse med dessa folk, vore det nästan 
oförklarligt, örn jernet kunnat i mer än ett årtusende hafva varit 
användt af dem, innan det biet kändt af våra förfäder. Man har 
ock funnit, att tidsskilnaden mellan jernålderns första uppträdande 
vid Medelhafvet och vid Östersjön ej är så stor som man förestält 
sig. De senaste årens fynd och den förnyade granskning man 
underkastat de förut gjorda fynden hafva nämligen visat, att jernet 
redan i det 4:de århundradet före Kr. f. började blifva kändt i 
södra delen af Skandinavien.

Den fjerde frågan:

Hvilka källor i Vestergötland äro kända som offerkällor! IJesökas de 
företrädesvis pä bestämda dagar!

föranledde en diskussion, i hvilken artisten Werner, doktor 
Montelius och literatören Norén deltogo, och hvarvid nämndes 
bland andra den af folkvisan omtalade Maria källa i Torpa socken 
nära Borås, Odins källa vid Åkatorp i Gudhems socken, i hvilken 
ännu offras, S:t Helenas källa vid Sköfde samt Råda källa vid 
Lidköping. Vid Vesterby i Götene socken finnes äfven en S:t 
Helenas källa, och i samma pastorat en annan offerkälla, kallad 
S:t Torstens. Den senare har varit omgifven af en mur, och ett 
stenkast derifrån lär ett kapell eller en liten kyrka hafva legat *).

*) Enligt Lindskog, Försök till en kort beskrifning örn Skara stift, 
2:a häftet sid. 5, 6. I samma arbete lemnäs ock underrättelse om 
flere andra af de i texten omtalade källorna (l:a häftet, sid. 86; 2:a 
haft., sid. 23, 65 och 120; 3:dje haft., sid. 92).
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Öfver S:t Helenas eller S:t Elins källa vid Sköfde bygdes 
också under medeltiden ett kapell, hvars ruiner qvarstodo ännu 
1759 nära det efter källan uppkallade hemmanet Källegården; de 
nedrefvos dä, och stenen användes till utvidgande af stadskyrkan. 
Källan lär redan år 1596 hafva blifvit igenfyld på erkebiskop 
Abraham Angermanni befallning, men letade sig igen väg fram i 
dagen vid sydöstra hörnet af kapellets mur och är ännu berömd 
för sitt friska och välsmakande vatten.

Örn Kåda källa berättar kyrkoherden Ljungström i sin be
skrifning öfver Kinnefjerdings och Kållands härader samt staden 
Lidköping (sid. 34): »En folksed finnes i Råda qvar troligen från 
ganska gammal tid och må den här omnämnas. Söder örn Råda 
kyrka är en jemn plan, som dock nu af grustägt delvis är för
störd. Härifrån är en brant lid nedåt en dal, och vid slutet af 
liden är en utmärkt god källa. Denna plats kallas »Lunnelid» 
och hit samlades förr och ännu årligen samlas Annandag Pingst 
folk snart sagdt af alla stånd och åldrar, hvilka förlusta sig på 
bästa sätt med lekar och dans samt dricka vatten ur källan. Ar 
väderleken gynsam, kan man här räkna samlade mer än tusen 
personer, som på detta sätt helsa våren och sommaren välkomna. 
Källan är troligen en gammal offerkälla som gifvit anledningen 
till i fråga varande besök».

I Ljunghems socken ligger en särskildt på pingstnatten besökt 
offerkälla, den heliga Ingemo källa, och derinvid en lund, som 
troligen varit en hednisk offerlund, och hvars anseende för helighet 
fortlefvat intill senaste århundraden; bredvid källan låg under 
medeltiden en gillestuga för S:t Laurentii gille. Andra offerkällor 
äro eller hafva varit Rödinge källa i Jungs pastorat, »hvarest till
förene örn midsommarsaftou varit ett otroligt tillopp af folk från 
flera församlingar för att dricka vatten, tvätta sig, leka, dansa och 
offra penningar i källan»; S:t Apollonias källa vid Bestorp, en offer
källa i Munkängen vid Hellekis och en vid Kullatorp, alla tre i 
Medelplana pastorat på Kinnekulle; samt S:t Levers (Livers) och 
S:t Magni källor i Gökhems pastorat. Den bekanta helsokällan 
Lunds brunn lär af ålder hafva hetat Odens källa och har således 
troligen äfven varit en offerkälla; namnet Lund är sannolikt också 
ett minne af en fordom vid källan belägen helig lund.



Den femte frågan:

Hvilka äro de äldsta till vår tid bevarade kyrkor i Vestergötland?

inleddes af amanuensen EICHHORN som yttrade:
Vestergötland utgjorde den äldsta kristna bygd i det medel

tida Sverige i den mening, att kristendomen der tidigast slog 
rot och utvecklades. Att den helige Sigfrid kom från Norge 
omkring år 1000 och predikade i Vestergötland samt sedan begat' 
sig till Småland, är ingen legend utan historia, liksom ock Olof 
Skötkonungs dop. Då nu i den väl odlade bygden måste hafva 
rädt ett visst välstånd, så är att antaga, det många gamla kyrkor 
skola finnas i landskapet.

Konung Olof anslog enligt gammal sägen en gård i Husaby 
till biskopsgård; dervarande kyrka kan derför anses såsom en af 
de äldsta. Hon har likväl under medeltiden undergått flere för
ändringar, och tornet med dess egendomliga trapputbyggnader 
måste anses vara en tillbyggnad, dock från den romanska tiden. 
Att åtminstone denna bygd är den äldsta kristna, bevisar det 
forna tympanon i Skälfvums kyrka med inskriften: Othelric me 
fecit. Det anglosachsiska namnet Othelric är ingen enstaka före
teelse; flere namn på myntmästare från England förekomma näm
ligen på Olof Skötkonungs mynt, och denna omständighet synes 
antyda från hvilket håll den nya kristna odlingen förnämligast 
banade sig väg till mellersta Sverige.

Legenden säger, att den helige Sigfrid utsåg plats för 3 kyrkor 
i Vestergötland: Friggeråker, Gerum och Agnestad, af hvilka 
Gerum har gammalt romanskt utseende. De båda öfriga äro för
svunna. Ett annat datum för kristen byggnadskonst i Vestergötland 
är årtalet 1135, hvilket förekommer å Forsby kyrka och är fullt 
äkta. Våmb har torn med klåfven ljudöppning af äldsta formen 
och rent romansk anordning. Märkliga äro äfven Skönstorps rund
kyrka samt Hvalstad, Näs, Suntack, Hångsdala m. fl. Visst är, 
att Vestergötland hyser större antal gamla kyrkor än någon annan 
del af det gamla Sverige. Varnhem har tillkommit under ett 
inflytande af helt annan art än det föregående; hon tillhör näm
ligen cistercienserordens kyrkor, hvilka i Sverige som annorstädes 
bilda en särskild byggnadsgrupp. Denna kyrka har i någon mån 
inverkat på Sköfdes och Falköpings. Skara domkyrka, landska
pets största, har undergått många förändringar och i sitt nuva
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rande skick ej bibehållit mycket af sin ursprungliga romanska an
läggning.

Artisten Werner och literatören Norén oniuämnde_Forsbems, 
Gösslunda m. fl. kyrkor. Både i Forshems och Gösslunda kyrkor 
finnas i sten huggna bilder från en mycket gammal del af medel
tiden *). I fråga örn åldern af en bland Gösslunda kyrkas skulp
turer, uppstod ett kort meningsutbyte mellan literatören Norén, 
doktor Montelius, artisten Werner, licentiaten Boije och amanu
ensen Eichhorn. Å stenen, sorn är afbildad i bibliotekarien To- 
rins Vestergötlands runinskrifter (n:r 49), äro inhuggna konturerna 
af en centaur, hvars nedre del är en häst, den öfre en krigare 
med hjelm på hufvudet och i ena handen ett svärd, i den andra 
en dolk eller dylikt. Herr Werner ansåg stenen hafva hört till 
en runsten och förskrifva sig från slutet af hednatiden, under det 
att de öfriga talarne hänförde den till en tidig del af medeltiden, 
ehuru den icke kunde i och för sig tjena som bevis för kyrkans 
ålder, då den, liksom stenar inmurade i andra kyrkor, kan hafva 
varit gammal, när kyrkan bygdes. Såsom redan bibliothekarien 
Torin anmärkt i nyssnämnda arbete (2 sid. 24), ses centaurer 
äfven på några af Vestergötlands dopfuntar (t. ex. på dem från 
Skälfvums, Skeby, Härjevads och Länghems kyrkor **).

Bibliotekarien Torin höll derefter ett af talrika teckningar 
belyst föredrag örn De romanska grafvarna i Vestergötland.

Doktor Montelius redogjorde slutligen för Hvad vi veta om 
Vestergötland under hednatiden. Afven under detta föredrag, som 
är tryckt på annat ställe i tidskriften, förevisades åtskilliga teck
ningar och fotografier. De sistnämnda, framställande de vigtigaste 
i Statens Historiska Museum förvarade färnsåker från Vestergöt
lands hednatid, voro en gåfva af Kongl. Vitterhets Historie och 
Antiqvitets Akademien till Vestergötlands Fornminnesförening.

') En af skulpturerna från den invid Kinnekulle belägna Forshems 
kyrka är afbildad i H. Hildebrands Från äldre tider, sid. 27. Denna 
sten har tydligen jemte några andra hört till den ursprungliga kyrkan 
och, då denna ombygdes på 1200-talet, insattes de i den nyås 
murar. — I samma arbete (sid. 35—37) äro äfven några af de 
märkliga skulpturerna i Skälfvums kyrka afbildade.

") Ä dopfunten från Länghems kyrka, som nu förvaras i Statens Hi
storiska Museum, och som är afbildad i 3:dje bandet af denna tid
skrift (sid. 173), ses en centaur med svärd och sköld.



Utom dessa teckningar och fotografier voro i mötets sam
lingsrum äfven utstälda icke blott teckningar af kyrkliga forn
minnen från Vestergötland, afbildade af artisten Werner och 
för Vestergötlands Fornminnesförenings räkning af artisten ER
LANDSON, utan äfven de fornsaker, hvilka direktör NORDIN funnit 
vid gräfningar, som han sommaren 1882 utfört på Gotland på 
uppdrag af Vitterhetsakademien.
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Deltagarne i mötet besågo sedan dels domkyrkan och dess 
dyrbarheter, dels de rika och af bibliotekarien Torin på ett 
synnerligen förtjenstfullt sätt ordnade samlingar som tillhöra 
Vestergötlands Fornminnesförening och läroverket och som äro 
förenade i biblioteksbyggnaden, dels adjunkten NILSSONS stora 
och värderika samling af minnen från Vestergötlands äldre tider.

På e. m. företogs en utmarsch till Götala, för att bese dess 
gamla stensättningar, der enligt sägnen »alla götars ting» fordom 
hållits. Nu intogos här förfriskningar och tömdes skålar för den 
svenska^fornforskningeu, för den svenska gästfriheten och för den 
svenska qvinnan.

På aftonen voro alla mötesdeltagarne från främmande pro
vinser inbjudna till en festmåltid, i hotellets stora sal, der man 
under tal, sång och muntert samspråk slutade mötets första dag.

Tisdageniden]jl9 juni, kl. 10 f. m. fortsattes mötets förhand
lingar. Sedan ett från professor Nilsson ingånget svarstelegram 
blifvit uppläst, föredrogos frågorna 3, 6, 7 och 8.

Med anledning af den tredje frågan:
Kunna spår af Tors eller andra hednagudars dyrkan ännu uppvisas i

Vestergötland?

yttrade doktor Montelius, att man i Vestergötland liksom i 
andra landskap träffat många sådana spår, särskildt af Tors dyr
kan; öfverallt fanns ock mycket som påminte om den under
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Neckens namn sig döljande Oden. Han ville emellertid nu sär
skildt fästa uppmärksamheten på ett ända in i detta århundrade 
fortlefvande minne af hedniska religionsbruk. Hednagudarnas 
bilder fördes vid vissa tillfällen omkring i landet för att bringa 
lycka. Man kan i en isländsk saga *) se, huru en träbild af 
guden Frö (Frey), han som rådde för god årsväxt, jemte gudens 
hustru eller prestinna färdades omkring i Svithiod; och i en dansk 
torfmosse har man nyligen funnit två mycket märkliga vagnar, 
ett par hundra år yngre än Kr. f., på hvilka vagnar gudabilder 
efter all sannolikhet en gång åkt. Annu i mannaminne har man 
emellertid äfven fört en gudabild omkring här i Vestergötland, 
ehuru han icke synes hafva fått färdas på vagn. I Skara museum 
förvaras nämligen sedan omkring 50 år en träbild, som förr stått 
i Vånga kyrka och allmänt kallats »Kornguden». Örn våren bru
kade bönderna smuggla honom ur kyrkan och vid solens uppgång 
föra honom omkring på åkrarna för att få god årsväxt. Då, detta 
oaktadt, missväxt inträffade år 1826, slog en bonde näsan af 
bilden.

En blick på bilden, som är aftecknad i Vestergötlands Forn
minnesförenings tidskrift (3:dje häftet, sid. 60), visar väl att det 

.ej är en hednisk gudabild utan en helgonbild från medeltiden**); 
men det för den nuvarande frågan vigtiga är, att bönderna i Vånga 
trodde honom vara en gudabild och använde honom på ungefär 
samma sätt som deras förfäder gjort för ett årtusende sedan.

Den sjette frågan:
Hvilka upplysningar kunna lemnäs om Skara domkyrkas ursprungliga 

byggnadsstil och örn kyrkans byggnadshistoria?

inleddes af amanuensen Eichhorn med ett sakrikt föredrag. 
När man betraktar Skara domkyrkas yttre, kan hennes ålder 
synas lätt bestämd: portalerna, fönstren med deras rosverk, sträf- 
pelarne — allt visar hän på gotikens blomstringstid hos oss eller

*) Fornmanna Sögur, 2, sid. 73 o. följ. Jfr Taciti Germania., cap. 40, 
och Mannhardts Der Baumhultus, sid. 567 och följ.

") Bilden har en bok i venstra handen; den högra handen saknas. Det 
är troligen en af evangelisterna, emedan fotterna äro bara. Bilden 
trampar på en liten liggande mensklig figur.
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1300-talet. Blott en omständighet står i afgjord strid med denna sken
bara harmoni: några ljudöppningar i tornen, tämligen aflånga, 
tudelade af kolonnetter med tärningskapitäl samt ruudbågigt af 
slutade, föra oss till den romanska tiden. Den tvekan, som de 
nyssnämnda formerna kunnat väcka, ökas vid inträdet i kyrkan 
till fullständig förvirring. Ett midtskepp och kolonupar med stil
enlig romansk anordning träffas tillsammans med senare klum
piga försök från skilda data, i midtskeppet stjernhvalf af yngre 
förm o. s. v. Koret företer en hopgyttring af vexlande och omoti
verade förmer. Att söka ur detta virrvarr framleta den ursprung
liga anläggningen och de omgestaltningar kyrkan under tidernas 
lopp varit underkastad, erbjuder så mycket större svårigheter, 
som nästan alla äldre handlingar saknas, hvilka skulle kunna 
lemna fästa utgångspunkter för undersökningen.

Den första uppgiften rörande ämnet är, att biskop Odgrim, som 
1145 enligt urkund öfvervar invigningen af Lunds domkyrka, skall 
hafva under tjugo år uppbygt Skara domkyrka, och 1151 invigt 
henne åt Jungfru Maria. Omöjligt torde vara att finna något, som 
återstår af denna äldsta kyrka. På 1700-talet hade koret en helt 
annan anordning än den nuvarande, såsom ses af en ännu bevarad 
afbildning; denna del var då antagligen äldre än det öfriga, men, 
de kopplade fönstren derstädes tydde dock på senare romansk 
anläggning. Till den samma höra också säkerligen en del af 
midtskeppets pelare samt tornen med de romanska ljudöppnin
garna.

Skara undergick 1272 jemte domkyrkan förhärjning. Brynjolf 
Algotsson, en af de förnämste bland Skarabiskoparne under medel
tiden och bildad i Paris, tillträdde stiftet 1278 och afled först 
1317. Tvifvelsutan lät han sig angeläget vara att ånyo sätta 
kyrkan i skick, och han har sannolikt gifvit henne den gotiska gestalt 
som ofvan framhölls. Portalerna med flera andra delar förete ock 
en vacker fransk-gotisk stil, och de förra påminna om Upsala 
domkyrkas södra portal, som bevisligen är utförd under franskt 
inflytande. Särskildt torde hela nederkyrkan omdanats, och i 
tvärskeppet insatts de gotiska fönstren. Antagligen tillkommo 
nu äfven sträfpelarne, som tydligen visa sig vara bygdå utan 
förtagningar med kyrkans omgifningsmurar samt hafva en egen
domlig skapnad, och särskildt vid tornen en egen ställning. De 
små ingångsdörrarne i vester hafva jemväl tillkommit på samma
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tid som omgestaltningen, omkring 1300. Allt detta må dock tills 
vidare endast framställas såsom antaganden. Och sedan tiga häf- 
derna nästan under hela medeltiden rörande kyrkans öden.

År 1566 härjades staden å nyo af fienden, och kyrkan fick 
länge stå »utan tak»; 1719 brann den, åtminstone delvis. De 
hvalf, som nu täcka långhuset, visa sig vara tillkomna under 
renässansens tid och hafva ej organiskt sammanhang med pelare 
eller pilastrar. De härröra säkerligen från den långvariga repara
tionen under Johan lilis tid, hvilken först 1586 skall varit afslutad. 
I sidoskeppen se de rundbågiga hvalfvén äkta ut, men visa sig
vid närmare efterseende vara från 1600-talet, tryckta och starkt 
profilerade som de äro.

Koret har en egendomlig fasad. Brunius påstod, att det ur
sprungligen varit polygont afslutadt; men af domprosten Sondén 
har detta visats vara ett ogrundad! påstående. Korslutet var, 
enligt den gamla teckningen från 1700-talet, rakt; men deremot 
nådde ej sidoskeppen fram så långt som nu. Koret är nu det 
mest oklara i hela byggnaden, särskildt sedan moderniseringen 
1841—48, då det så, godt som helt och hållet ändrades. Sido
skeppen uppdrogos till jemnhöjd med koret, som förut äfven höj
des; de tredelade fönstren upphöggos till stora ljusöppningar mellan 
midt- och sidokor. De här anbragta kolonnetterna, som likna 
Varnhems, äro äfven ett modernt tillägg.

Slutsatsen af det här anförda är, att Skara domkyrka, ursprung
ligen en romansk byggnad från 1100 och 1200-talen, sedan en 
gång omdanats i gotisk stil och vidare allt mer förändrats ända 
in i våra dagar. Från början ett mästerverk genom plan och 
vackra detaljer, har hon genom århundradens mindre visa nit 
så vanstälts och förändrats, att en fullständig återställelse af det 
gamla byggnadsverket utgör en synnerligen svår uppgift. Det ej 
längesedan framlagda förslaget till restauration utgår från kyrkans 
yttre äldre gotik, och man bör hålla konstnären räkning derför; 
de romanska elementen äro i det yttre nu nästan utplanade. Ett 
sådant förslag bör dock ej antagas utan de noggrannaste under
sökningar.

Talaren föreslog, att mötet uttalade sig för önskvärdheten af 
domkyrkans snara återställande i en stil och ett skick, som vore 
henne värdiga. Behofvet af en sådan åtgärd vore alldeles ögon- 
skenligt, men sättet för dess förverkligande ej så lätt funnet. Det
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kumle ej ske ensamt genom församlingen, som vore för liten och 
fattig för ett dylikt företag; men det allmänna hade i dylika fall 
förpligtelse att ingripa. Här gälde att från undergång bevara ett 
af de mest betydande minnen vårt laud eger af gångna tiders 
konst och offervillighet för efterkommande.

Sedan domprosten Sondén tackat den föregående talaren för 
hans intressanta framställning och redogjort för de förberedande 
åtgärder, som redan blifvit gjorda för domkyrkans restauration, 
antogs enhälligt följande beslut:

»Mötet uttalar sig för önskvärdheten af ett snart återställande 
af Skara domkyrka i en värdig stil, under uttryckande af den 
förhoppning, att staten dertill kraftigt medverkar.»

Med anledning af den sjunde frågan:
Äro särskilda åtgärder önskvärda för bevarandet af runinskrifterna?

höll licentiat Boije ett föredrag som meddelas å annat ställe 
i denna tidskrift (sid. 219 och följ.)

I den långa och Miga diskussion, som uppstod med anled
ning af denna vigtiga fråga, deltogo direktör Nordin, doktor 
Montelius, Ordföranden, literatören Norén, kyrkoherden Hag
berg, amanuensen Eichhorn, rektor Gödecke, skolläraren Hylan
der, domprosten Sondén, löjtnant Wawrinsky och bokhandlaren 
Nerman.

Då man icke ansåg, att något kunde vinnas genom skärpta 
lagbestämmelser, framhölls önskvärdheten af att genom allmänt 
spridd kännedom om runstenars liksom andra fornminnens bety
delse bereda dem det skydd, som de så väl behöfva. Under er
kännande af den hjelp som härvid på många håll lemnats af 
skollärarne, fästes uppmärksamheten derpå att i reglementet för 
seminarierna finnes en föreskrift om att de blifvande folkskole- 
lärarne skola i samband med undervisningen i historia erhålla 
någon kunskap om forntiden och dess minnen.

De runstenar, som ännu finnas qvar på sina ursprungliga 
platser, borde icke flyttas, men åt dem som redan blifvit rubbade 
kunde i många fall lämpligen en annan förvaringsort beredas. 
De märkligaste skulle väl kunna få plats i Statens Historiska 
Museum eller provinsmuseerna; men då antalet af de svenska 
runstenar, som en gång blifvit rubbade och hvilkas flyttning så
lunda kunde ifrågasättas, ginge till flere hundraden, samt då dessa
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för kännedomen örn vårt äldsta språk så vigtiga urkunder i de 
flesta fall utgjordes af stora och tunga stenar, vore det ej möjligt 
att sammanföra dem på några fä ställen. En talare ifrågasatte 
derför, örn ej de flyttbara runstenarna från hvarje socken borde 
samlas i eller vid kyrkan, socknens naturliga medelpunkt. Andra 
talare uppvisade emellertid, att ett sådant sammanförande af run- 
stenarne skulle möta alltför stora svårigheter, men framhöllo det 
önskvärda deri, att de runstenar, som redan ligga i kyrkornas 
golf, dörrar och trappor samt der vanligen äro utsatta för tramp, 
erhölle en mera skyddad plats genom att resas mot kyrkans vägg, 
helst å hennes inre sida. Så hade på flere ställen redan skett, 
någon gång med understöd af Vitterhetsakademien. En talare 
ansåg det väl mindre lämpligt, att uti kyrkan uppsätta minnes
märken, af hvilka mänga voro från hednisk tid, hvarför han för
ordade, att de finge sin plats i vapenhuset, i förgården till Guds 
hus. Häremot invändes dock dels att flera af de ifrågavarande 
stenarna redan ligga i kyrkan, dels att de flesta runstenarne höra 
till kristen tid, och att äfven de som kunna anses hafva ristats 
under förkristen tid knapt någonsin genom sin inskrift eller på 
annat sätt röja sitt hedniska ursprung. De ytterst få stenar, som 
utgöra undantag härifrån, vore så dyrbara fornminnen, att de 
framför andra borde få sin plats i Statens Historiska Museum, 
om de kunde flyttas.

Af de vigtigaste runstenar, som icke kunde rubbas, vore väl 
afgjutningar högeligen önskvärda, och af den bekanta Sigurds- 
ristningen på Ramsundsberget i Södermanland egde Statens Hist. 
Museum nu, tack vare ingeniör Friberg, en präktig cementafgjut- 
ning. De med sådana afgjutningar förenade kostnaderna gjorde 
det dock omöjligt att på detta sätt behandla mer än ett fåtal 
runinskrifter. Af de öfriga horde pappersafklappningar och trogna 
teckningar tagas. Det vöre anledning hoppas, att årligen ett icke 
obetydligt belopp härför komme att anvisas af de medel, som 
Vitterhetsakademien erhållit genom den Bergerska donationen. I 
en trakt af Upland hade, genom nu aflidne friherre Hans von Es 
sens lifliga intresse för saken, afteckningar af alla socknens run
stenar blifvit uppsatta i skolorna. Huru vackert än detta föredöme 
vore, oell huru mycket en sådan åtgärd än skulle bidraga till att 
åt runstenarna bereda ökadt skydd, funnes dock ringa utsigt till 
att detta föredöme vunne allmän efterföljd.



Efter diskussionens slut förenade sig mötet örn följande beslut: 
»Mötet anser högeligen önskvärdt., att de runstenar som ligga på 
kyrkogårdar, i kyrkors golf, dörrar, trappor eller på dylika ställen, 
måtte så fort ske kan upptagas och fästas vid kyrkomureus insida 
eller på annat lämpligt sätt erhålla skydd; samt att i öfrigt den 
förda diskussionen skall utgöra svar på frågan.»

Den åttonde frågan:
På hvad sätt kunde tillfälle beredas skolorna att erhålla lämplig fiskad- 
ningsmateriel, som skulle göra det möjligt att vid undervisningen i 
fäderneslandets historia gifva en föreställning om fornlemningarnas

betydelse?
hade redan vid behandlingen af den föregående frågan delvis 

berörts.
Doktor Montelius betonade, att något studium af den för

historiska tiden och dess minnen såsom särskildt läroämne lika 
litet kan ifrågasättas för de högre läroverken som för folksko
lorna, men att det just derför är af vigt att ega en lämplig åskåd- 
ningsmateriel, som vid undervisningen i vår äldre historia kan 
gifva lärjungarna något begrepp om fornminnenas vigt och bety
delse. Vid några skolor finnas väl mindre samlingar af färnsåker 
i original, men de bestå i de flesta fall nästan uteslutande af sten
såker och kunna ej gifva någon föreställning ens örn stenåldern, 
än mindre örn de andra perioderna. Med jemförelsevis ringa 
uppoffring kunde dock det åsyftade ändamålet vinnas med tillhjelp 
af teckningar och ännu bättre genom afgjutningar. Prof på gips- 
afgjutningar ej blott af stensåker utan äfven af metallarbeten före
visades. Då dessa afgjutningar äro väl gjorda och troget målade, 
kunna de tjena såsom lika godt åskådningsmateriel som originalen; 
men under det originalen, särskildt de af metall, äro mycket säll
synta och dyrbara, kunna afgjutningarna erhållas för en ganska 
ringa penning. En af Svenska Fornminnesföreningens ledamöter, 
major Ulfsparre i Stockholm, hade på egen bekostnad förfärdigat 
gipsafgjutningar af föremål i sin rika samling och lemnat dem 
till några skolor. En annan af föreningens ledamöter, ingeniör 
Friberg på Husqvarna, vore betänkt på att i större skala utföra 
färglagda gipsafgjutningar af de vigtigaste typer, till en början 
från stenåldern, hvilka förvaras i Statens Historiska Museum, samt 
att till lägsta möjliga pris tillhandahålla dem åt skolor och en
skilda. Af sådana finare föremål, som ej lämpligen läte sig af-

216 SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGENS SJUNDE ALLMÄNNA MÖTE,



I SKARA, DEN 18----20 JUNI 1 883. 217

gjutas i gips, kunde galvanoplastiska kopior tagas; en sådan kopia, 
af den största hittills kända guldbrakteaten — funnen i Skåne 
och förvarad i Statens Historiska Museum — förevisades.

Att afbildningar i papier-maché eller i liknande ämnen vore 
ett ypperligt medel att lära känna de fasta fornlemningarna, örn 
hvilka deli som ej förut sett dem svårligen kunde med tillhjelp 
af teckningar göra sig ett riktigt begrepp, hade erfarenheten både 
från Sverige och andra länder till fullo bevisat.

Den långt framskridna tiden medgaf ej att diskutera den 
första frågan: Hvilka förut okända grafvar från stenåldern hafva 
under de sista åren upptäckts i Vestergötland?

Af samma skäl medhunnos ej heller två utlofvade föredrag, 
det ena af doktor MONTELIUS om Sveriges förbindelser med vestra 
Europa under äldre tider, det andra af direktör Nordin om 
Arkeologiska undersökningar på Gotland år 1882.

På e. m. besöktes Varnhems herrliga, af Magnus Gabriel De 
la Gardie från förstörelse räddade klosterkyrka, och Axevalls 
slottsruin.

I Varnhems kyrka skildrade amanuensen EICHHORN i ett kort 
föredrag kyrkans byggnadshistoria.

Vid Axevall tolkade rektor Odberg i ett föredrag, som är 
tryckt på annat ställe i denna tidskrift (sid. 226 och följande), 
det en gång vigtiga, men för längesedan förstörda slottets bety
delse och minnen.

Mötets deltagare, bland hvilka man hade nöjet att se ett stort 
antal officerare från de på Axevalls hed liggande regementen 
samt en mängd andra af traktens invånare, tillbragte sedan en 
oförgätlig afton inom det på en udde i Husesjön underbart skönt 
belägna gamla slottets murar, hvilkas lemningar sedan århundraden 
ligga dolda i grönklädda, trädbevuxna kullar, nu prunkande i 
sommarens yppigaste fägring och förgylda af en blott alltför 
snart nedgående sol. På den med flaggor rikt prydda platsen 
intogos förfriskningar, under det regementsmusik och skålar om- 
vexlade med hvarandra. En af skålarna gälde mötets ordförande, 
som af embetsäligganden var förhindrad att längre deltaga i mötet.

Månen visade sig redan, innan man kunde skilja sig från den 
hänförande tafla, Axevalls slott i den milda sommarqvällen erbjöd.
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Onsdagen den 20 juni kl. 7 på morgonen anträdde en stor 
del af mötets deltagare en färd till Kinnekulle. Först besågos 
Skälfvums och Husaby kyrkor, Sankt Sigfrids källa samt Vester
plana och Medelplana kyrkor. Sedan bestegs »Högkullen», hvar
ifrån raan under en särdeles gynnsam belysning njöt af en af de 
vidsträcktaste och herrligaste utsigter som finnas i Sverige. Vid 
nedstigningen besöktes Mörkeklefs grotta, hvarefter middag intogs 
i det gröna, i Råbäcks park. Amanuensen EICHHORN förklarade 
här mötet slutadt, och man vände åter till Skara efter en lika 
lärorik som angenäm dag.




