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1. Inledning

Jag har vaga minnen av hur jag som barn i början av 1980-talet släpades med till en sammankomst i en 
föreningslokal i Stora Mellösa. På besök var arkeologer från Örebro läns museum som berättade om 
socknens fornminnen. Flera av traktens bönder hade tagit sig tid och med sig hade de olika fynd som de 
hade plöjt fram ur åkern. Som jag minns det !ck vi av arkeologerna lära oss känna igen olika typer av 
fornminnen och lära känna lagstiftningen. Många år senare, strax innan millennieskiftet, deltog jag en 
sommar i projektet Skog och historia som bland annat leddes av Skogsstyrelsen. Vi sökte upp och 
inventerade kulturminnen i skog och mark. Enligt Riksantikvarieämbetet deltog 7000 personer i projektet, 
som varade i tio år.1 Över 200 000 registreringar gjordes. Idag !nns en databas med drygt 1,7 miljoner 
fasta fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar som kan nås via Riksantikvarieämbetets 
hemsida.2  Dessutom ger Skogsstyrelsen skogsägare utförliga råd om hur de ska bruka skogen för att inte 
skada lämningar de har på sina marker.3 

I den stund denna uppsats avslutades kom, trots detta, nyheten om hur skador på fornlämningar i 
skogsmark hade ökat under året.4  Problem, motsättningar och aktörer känns igen från den tid under 1800-
talet då fornminnesvården på allvar började ta fart i Sverige. Denna uppsats beskriver bland annat den 
kamp 1800-talets fornforskare bedrev för att rädda och bevara de fornminnen som då hotades av en snabb 
omvandling av jordbrukssamhället. Ett arbete som ställde krav på människors ideella engagemang.

1.1 Syfte

Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen var den första landskapsföreningen i Sverige. Föreningens 
verksamhet ledde senare till vad som idag är Örebro läns museum. Syftet med denna uppsats är att 
undersöka olika relationer inom föreningen, mellan föreningen och andra aktörer, om och i så fall hur dess 
betydelse för föreningens verksamhet förändras under perioden 1856-1887. Relationerna studeras utifrån 
tre aspekter: Nätverket som organisationsform, mötet med allmogen, samt gåvans sociala funktion.

2. Forskningsläge

Under 1800-talet växer det fram en rörelse i Sverige med intresse för folkliv, folkspråk, fornminnen, eller 
om man så vill, fornforskning. I antologin e Invention of Tradition (1983) skriver Eric Hobsbawm om 
hur samhällen i vissa tider har ett behov av att konstruera eller upp!nna traditioner.5 Hobsbawms teorier 
kan ge en inblick i sättet att tänka kring tradition under 1800-talet.  I avhandlingen Den rätta tidens mått. 
Göthiska förbundet, fornforskningen och det antikvariska landskapet (2003) behandlar Torkel Molin 
fornforskningen under 1800-talets första decennier.6  Förutom att han, genom att undersöka Göthiska 
förbundets arbete, idévärld och förhållande till Kungliga vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 
bidrar med en bakgrund till den tid jag avser att studera, inspirerar han även till användningen av en 
användbar teori för att att studerande av fornminnesföreningar. En annan avhandling, Magdalena 
Hillströms Ansvaret för kulturarvet, Studier i det kulturhistoriska museiväsendets formering med särskild 
inriktning på Nordiska museets etablering 1872-1919, tar ett stort grepp om det långa 1800-talets 
fornforskning och museiväsende och undersöker aktörer och lagstiftning i kampen om bevarandet av 
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1 Riksantikvarieämbetet, Skog och historia, www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/skogens-kulturarv/skog-och-historia/.
2 Riksantikvarieämbetet, Om fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/om-fornsok/.
3 Skogsstyrelsen, Sköta kulturminnen, www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Skota-skog-/Skota-kulturminnen/.
4 Riksantikvarieämbetet, Aktuellt, www.raa.se/omfattande-skador-pa-fornlamningar-i-skogen/.
5 Hobsbawm, Eric & Ranger, Terence (red.), (1983), e Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University Press.
6 Molin, Torkel, (2003), Den rätta tidens mått. Göthiska förbundet, fornforskningen och det antikvariska landskapet, Umeå: Umeå universitet.
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kulturarvet.7  Sven-Bertil Jansson diskuterar i det litteraturhistoriska arbetet, Folket, de bildade och 
landsmålslitteraturen. Svensk dialektdikt 1875-1900,(1975), dialektdiktningen, dess bakgrund och 
samhällsfunktion.8 Evert Baudous artikel ”Svenska Fornminnesföreningen och arkeologins 
etablering” (2001) ger en intressant inblick i Svenska fornminnesföreningens historia.9 Två arbeten är mer 
inriktade på Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen och dess ledargestalt Nils Gabriel Djurklou. 
”Nils Gabriel Djurklou som folklorist” av Britt-Marie Insulander som publicerades i Saga och sed 196910. 
Lars Sellberg bygger till viss del på detta arbete i sin idéhistoriska avhandling Av kärlek till Fosterland och 
Folk. Gabriel Djurklou och dialektforskningen (1993).11  Om Djurklou och föreningens arbetet har det även i 
Länsmuseets egen utgivning publicerats material. År 1931 gav man ut Festskrift utgiven av Föreningen 
Örebro Läns Museum till 75-årsminnet av stiftandet  av Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen den 1 
oktober 1856  där bland annat Bertil Waldén kortfattat sammanfattar föreningens historia.12 Örebro Läns 
Hembygdsförbunds årsbok, Från Bergsslag till Bondebygd, har både till 100- och 150-årsjubileet (1856 resp. 
2006) givit ut temanummer.13  För att göra det tydligt har jag nedan valt att presentera dessa författares 
arbeten utifrån en tematisk struktur, istället för var och ett för sig.

I min undersökning kommer jag, i mina teoretiska utgångspunkter,  bland annat använda mig av teorier 
om nätverk. Större delen utgår från teorier som presenteras i Ylva Hasselbergs & Tom Peterssons bok ”Bäste 
broder!” Nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt näringsliv (2006)14, men dessa kommer att 
kompletteras med teorier ur ovan nämnda avhandling av Molin. Dessutom kommer jag i mitt 
metodavsnitt att utgå från delar i två böcker som på olika sätt behandlar 1800-talets brevskrivande och 
brevkultur, Britt Liljewalls ”Ack om du vore här”. 1800-talets folkliga brevkultur (2007)15 och Ylva 
Hasselbergs Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804-1856 (1998)16.

2. 1 Kampen om historiebevarandet

Hillströms undersökning visar hur 1800-talet kännetecknades av en osäkerhet kring vad i historien som var 
värdefullt att samla och bevara och vem som hade ansvaret för historiebevararandet.17 Med hjälp av Torkel 
Janssons begrepp, omvandlingssamhället, visar hon hur förändringen i samhällets organisation låg bakom 
denna osäkerhet.18 Statens roll utmanades av ett framväxande civilsamhälle. Det gamla samhällets 
stöttepelare, kyrka, ståndsindelning, kungamakt försvagades delvis. Associationsväsendet som byggde på 
frivillighet hade sitt genombrott på 1830-talet och kom att slå igenom i fornforskningen.

Sedan 1700-talet hade Kungliga vitterhets historie- och antikvitetsakademien varit det ämbete som haft 
huvudansvar för fornforskning och historiebevarande.19 Akademien, som innehöll arbetande ledamöter i 
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7 Hillström, Magdalena, (2006), Ansvaret för kulturarvet, Studier i det kulturhistoriska museiväsendets formering med särskild inriktning på 
Nordiska museets etablering 1872-1919, Linköping: Linköpings universitet.
8 Jansson, Sven-Bertil, (1975), Folket, de bildade och landsmålslitteraturen. Svensk dialektdikt 1875-1900., Umeå: Umeå universitet.
9 Baudou, Evert, (2001), ”Svenska Fornminnesföreningen och arkeologins etablering”, Fornvännen, 2001/2.
10 Insulander, Britt-Marie, (1969), ”Nils Gabriel Djurklou som folklorist”, Saga och sed 1969. Denna text är en omarbetning av författarens 
licentiatavhandling i Nordisk och jämförande folklivsforskning 1967)
11 Sellberg, Lars, (1993), Av kärlek till Fosterland och Folk. Gabriel Djurklou och dialektforskningen, Uppsala: Uppsala universitet skrifter.
12 Waldén, Bertil (red.), (1931), Festskrift utgiven av Föreningen Örebro Läns Museum till 75-årsminnet av stiftandet  av Föreningen för Nerikes 
folkspråk och fornminnen den 1 oktober 1856, Örebro, Örebro Läns Museum. 
13 Från Bergslag och Bondebygd ,(1956), Örebro Hembygdsförbunds årsbok, Örebro, Örebro Läns Museum och Viktorsson, Bengt, (2006), 
ÖLM 1856!: 150 år i kulturarvets tjänst, Från Bergslag och Bondebygd, Örebro Hembygdsförbunds årsbok, Örebro, Örebro Läns Museum.
14 Hasselberg, Ylva & Petersson, Tom (red.), (2006), ”Bäste broder!” Nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt näringsliv, Möklinta: 
Gidlunds förlag.
15 Liljewall, Britt (2007), ”Ack om du vore här”. 1800-talets folkliga brevkultur, Stockholm; Nordiska Museets förlag.
16 Hasselberg, Ylva (1998), Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804-1856, Uppsala; Uppsala universitet.
17 Hillström, a.a., s. 47 ff.
18 Hillström, a.a., s. 82 ff.
19 Molin, a.a., s. 42 f.



Stockholm och korresponderande ledamöter runtom i Sverige och utomlands, leddes av en sekreterare 
som, med något undantag, tillika hade tjänsten som riksantikvarie.20  

Molin visar i sin undersökning av Göthiska förbundet hur detta förbund, som ansåg att akademien inte 
tog sitt ansvar för historiebevarandet, först drev en kamp mot akademien för att senare ta över den. 

Göthiska förbundet stiftades 1811 av personer kring Värmlands nation vid Uppsala universitet. 21 
Drivande var bland andra Jacob Adlerbeth och Erik Gustaf Geijer. Förbundet var en association, ett privat 
initiativ, som med sitt intresse för fornforskning gick in på statens domän.22 Tidigt gav man ut en tidskrift, 
Iduna, där man publicerade artiklar om fornforskning. År 1812 valdes en rutinerad fornforskare, Nils 
Henrik Sjöborg,  in i förbundet. Han !ck bland annat i uppdrag att utforma en handledning för 
fornforskningen.

År 1814 lyckades förbundet, genom de rätta kontakterna, gå runt akademien och tillsätta Sjöborg som 
en antikvitetsindendent som kunde !nnas på plats i landskapet.23 Intendenten skulle uppspana och fridlysa 
fornlämningar, samt föreslå förbättringar i lagstiftning. När Sjöborg, efter några år som intendent 
redogjorde för sitt arbete inför akademien och ville fridlysa fornlämningar, mötte han akademiens 
motstånd. Akademien gav inte lämningarna i landskapet något större värde.24 Istället var det viktigt att ta 
tillvara lösfynd.

År 1818 valdes Adlerbeth in i akademien och under 1820-talet kom akademien att få allt#er 
medlemmar från Göthiska förbundet.
Både Hillström och Molin har skrivit om den nya lagstiftning som kom i och med 1928 års 
fornminnesförordning. I korthet kan man säga att lagstiftningen på området var föråldrad. Lagstiftningen 
som härstammade från 1600-talet hade inte hängt med i den förändring av jordägande som genomdrivits 
under 1700-talet och 1800-talets början.25 Den nya förordningen samlade lagstiftningen och stärkte 
akademiens och riksantikvariens befogenheter.26  Akademien skulle kontaktas om en markägare önskade 
#ytta eller förstöra ett fornminne. Om tillstånd gavs skulle markägaren se till att fornminnet avtecknades 
och att man rapporterade till akademien.27  Ett inbyggt problem var att markägaren, då han nekades 
tillstånd, kunde kräva ersättning från kronan. Risken var att staten skulle se mellan !ngrarna för att slippa 
betala ut ersättning. Hembudsplikten utökades till att gälla alla gamla föremål som hittats i jord och vatten. 
Förordningen kom också att gälla kyrkan. Prästerna förbjöds att sälja antikviteter och uppmanades att göra 
inventeringar av kyrkornas fornminnen. Man kunde fungera som tillsynsmän och hade även rollen att från 
predikstolen vartannat år förmedla lagstiftningen till församlingsborna. Brott mot fornminnesförordningen 
kunde anmälas till landshövdingen som kunde utfärda vite eller riksantikvarien som kunde ta brottet till 
åtal.28

Hillström berättar om hur associationsväsendet kulminerar under 1850- och 1860-talen.29 
Fornminnesföreningar bildas ute i landskapen. Den första, Föreningen för Nerikes folkspråk och 
fornminnen som stiftas 1856, behandlas längre ner. Åren efter följer det andra landskapsföreningar. 
Sellberg ger en exposé över dessa, samt visar vilket in#ytande Närkeföreningens grundare, Gabriel 
Djurklou, direkt eller indirekt, hade haft för bildandet av dessa föreningar.30  Helsinglands Fornminnes 
Sällskap (1859), Södermanlands Fornminnesförening och Västmanlands Fornminnesförening (1860 
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20 Molin, a.a.,s.  47 f.
21 Molin, a.a, s. 79 f.
22 Molin, a.a, s. 79, 103. 
23 Molin, a.a., s. 39 f., 146.
24 Molin, a.a., s.133.
25 Hillström, a.a., s. 66 f. Hillström tar bland annat upp hur böndernas andel av jorden, genom nyodling och skatteköp, ökar dramatiskt 
samtidigt som andelen frälsejord blir mindre, vilket får betydelse då äldre lagstiftning inte gav staten samma makt över fornminnen på 
frälsejord.
26 Hillström, a.a., s. 69 ff. 
27 Ibid och Molin, a.a., s. 170 ff.
28 Hillström, a.a., s. 70.
29 Hillström, a.a., s. 89 f.
30 Sellberg, a.a., s. 191 ff. 



respektive 1861) var tidigt ute. Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförening och Jämtlands läns 
fornminnesförening (båda 1886) hör till de senare. Flera av fornminnesföreningarna skulle senare ansluta 
sig till och samarbeta med akademien.31

Bror Emil Hildebrand, som var riksantikvarie i mitten av seklet, såg en naturlig arbetsfördelning mellan 
akademien och Statens Historiska Museum å ena sidan och landskapsföreningarna och provinsmuseerna å 
den andra.32  De förstnämnda skulle arbeta med forskning och ta ett grundläggande ansvar för 
historiebevarandet. De senare hade ansvar för att bevara landskapets historia, arbeta med att odla den 
lokala identiteten och respekten för fornminnena. Även om det fanns ett samarbete, fanns också en 
kon#ikt mellan centrum och periferi. Hillström redogör för kon#ikten mellan Hildebrand och Djurklou 
gällande 1867 års fornminnesförordning och dess efterlevnad. Djurklou menade att akademien 
försummade sin uppgift.33  Han hävdade att akademien såg mellan !ngrarna när fornminnen förstördes. 
Om staten inte tog sitt ansvar måste enskilda kliva in. Inom den privata fornforskningen såg man, menar 
Hillström, just denna fria forskning och en omfattande upplysning som det enda som kunde skydda 
fornminnena.

Sellberg berättar att Djurklou hade en kluven inställning till akademien, som vetenskaplig institution.34 
Djurklou såg sig själv som en fornälskande amatör, inte en vetenskapsman. För honom var 
vetenskapsinstitutionerna för exklusiva. Han ville att de skulle populariseras, göras tillgängliga för folket 
och, dessutom, ansåg han att det var dags för folket att skaffa egna institutioner. På detta sätt skulle man 
kunna förstå att Djurklou ville driva fornforskningen i föreningens form ute i landet.
Den kanske största frågan i 1867 års lagstiftning rörde hembudsplikten för guld, silver och brons, den så 
kallade bronsfejden. De privata fornforskarna rasade mot att man skulle tvingas lämna i från sig 
bronsföremål.35  År 1873 vann man framgång i och med att riksdagen beslutade att endast föremål av guld, 
silver och koppar skulle vara hembudspliktiga.36

År 1869 bildades Svenska Fornminnesföreningen på Skandinaviska konstnärsmötet i Göteborg.37  Evert 
Baudou skriver att föreningens ändamål ”att efterforska, undersöka och bekantgöra svenska minnesmärken 
och muntliga öfverlemningar från äldre tider, hvilka äro af intresse i etnologiskt, kulturhistoriskt eller 
konsthistoriskt hänseende.”38 Enligt Baudou ville man från början göra Svenska Fornminnesföreningen till 
en övergripande organisation för de lokala fornminnesföreningarna ute i landet, men med detta blev inget 
av. Föreningen höll två möten varje år. Dels ett formellt årsmöte i Stockholm, dels ett sommarmöte 
någonstans ute i landet. Den senare typen kunde hållas under #era dagar i en stad där man blandade 
föreläsningar med festande. 

Hillström skriver att Svenska Fornminnesföreningen har setts som en proteströrelse som bildats som en 
konsekvens av kon#ikten om lagstiftningen. Hon visar dock att föreningen rymde personer med vitt skilda 
åsikter i frågan.

Kampen mellan staten och den enskilda forskningen genomsyrade även århundradets stora 
museiprojekt, Nordiska museet. I sin avhandling redogör Hillström utförligt för Nordiska museets 
utveckling. Endast några få delar kan återges här.

År 1873 öppnade Arthur Hazelius museet Skandinavisk-etnogra!ska samlingen på Drottninggatan i 
Stockholm.39  1880 och skulle det byta namn till Nordiska museet. Museet innehöll en brokig samling 
föremål, som Hazelius själv samlat in eller som skänkts till museet. Hillström berättar att det från början 
saknades organisation och struktur. Det var Hazelius personliga engagemang som drev verksamheten. Det 
var alltså resultatet av ett enskilt initiativ. Hazelius hade redan från början för avsikt att museet skulle bli 
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31 Hillström, a.a., s. 96ff.
32 Ibid.
33 Hillström, a.a., s118 ff., 126, 129
34 Sellberg, a.a. s. 99 ff.
35 Hillström, a.a., s. 144 f.
36 Sellberg, a.a., s 310 ff.
37 Baudou, a.a., s. 91.
38 Baudou, a.a., s. 91.
39 Hillström, a.a., s. 159 ff., 118, 249.



allmän egendom. När staten sa nej till ett föreslaget övertagande lät Hazelius verksamheten drivas av en 
stiftelse.

Hillström visar på hur Nordiska museet kom att ifrågasättas och utsättas för tryck från statligt 
håll.40Problemet var att museet hade en enskild ägare, men att föremålen ägdes av staten. Staten och 
akademien hade vid tiden Statens Historiska Museum som delvis konkurrerade med Nordiska museet. 
Bror Emil Hildebrands efterträdare som riksantikvarie, sonen Hans Hildebrand, satte press på kyrkor som 
överlämnat föremål till Nordiska museet. Fram på 1900-talet, efter Hazelius död, kom staten renodla 
museiverksamheten i Stockholm.41 I detta arbete kom den svenska historiens att delas i Historia museet 
och Nordiska museet.

Magdalena Hillströms avhandling visar alltså på ett intressant sätt hur kampen, genom 1800-talet, gick 
mellan det statliga historiebevarandet och de enskilda, civilsamhälleliga alternativen. Parallellt med den 
övriga samhällsutvecklingen !ck civilsamhällets aktörer spela en viktig roll på fornforskningens område.42

2. 2 Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen

Den centrala gestalten inom fornforskningen och den som har huvudrollen hos Insulander och Sellberg är 
Gabriel Djurklou. Under sin studietid i Uppsala i början av 1850-talet diskuterade Djurklou och  några 
andra studenter bildandet av en förening för insamling av landsmål.43  Sellberg berättar att det hela byggde 
på en idé som Carl Jonas Love Almqvist haft ett decennium tidigare. Uppsalastudenterna, som antogs 
komma från olika delar av landet, skulle under sina ferier på hemorten samla in egenheter i sina landsmål. 
Dessa skulle vid följande läsår sammanställas av föreningen på universitetet.  Detta projekt kom, enligt 
Sellberg, att falla på att det vid universitetet saknades en person som kunde leda arbetet.
Det första föreningsinitiativet skulle istället tas i Närke. När Djurklou, efter sin examen, #yttade hem och 
tog över gården i Närke gjorde han snart upp planer för en förening.

Både Sellberg och,  delvis, Insulander redogör i stora drag för denna fornminnesförenings stiftande och 
dess verksamhet. I juni 1856 var Djurklou inbjuden för att hålla ett föredrag på Nerikes prest- och 
lärareförening i Örebro.44 Föredraget, som kallades ”Några ord om svenska landsmålen”, och som senare 
samma år kom att ges ut i tryckt form, avslutades med en uppmaning till publiken att delta i bildandet av 
en förening för att samla in hembygdens dialekter. Djurklou sa att han såg prästerna och lärarna som 
representanter för den andlig kulturen och han vädjade att de på detta sätt skulle ta ansvar för 
bildningen.45  Verksamheten skulle bedrivas genom  att de bildade männen upptecknade och samlade in 
dialektord och talesätt vilka vid varje års slut skulle lämnas över till föreningen. Djurklous fokus låg i detta 
läge på dialekterna, folkspråket.

I oktober samma år höll ”Föreningen till samlande och ordnande af Nerikes folkspråk och 
fornminnen” (namnet kortades senare ner) sitt första möte. På Karolinska läroverket i Örebro samlades 
medlemmarna och en interimsstyrelse bildades.46 Till styrelsens ordförande valdes kyrkoherden Gustaf 
Wilhelm Gumælius och till sekreterare Gabriel Djurklou. Sellberg namnger samtliga av styrelsens tio 
medlemmar. De #esta var präster eller lärare. Vid detta möte bestämdes, efter ordförandens förslag, att 
även fornminnen skulle innefattas i arbetet. 

Enligt Insulander bildades Närkes fornminnesförening efter norskt mönster.47 År 1844 hade det i Norge 
stiftats en ”Foreningen til Norske fortidsmindesmærkers Bevaring”. Djurklou hade haft korrespondens 
med föreningens sekretrerare, Nicolay Nicolaysen.
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Sellberg visar hur Djurklou från och med hösten 1856 på olika sätt försöker sprida information om den 
nybildade föreningen.48  Genom artiklar i både lokal- och rikspress och genom en intensiv korrespondens 
med viktiga aktörer både inom Sverige och i övriga Skandinavien lyckades han få uppmärksamhet för 
verksamheten. Fornminnesföreningen kom sedan att hålla sitt konstituerande möte och första årsmöte i 
januari 1857.49

Ett viktigt dokument för arbetet var den handledning som Djurklou arbetade fram. Den gavs ut på 
våren 1860 med titeln Ur Nerikes Folkspråk och Folklif. Anteckningar utgifne till fornvännersledning50och 
skulle fungera som stöd för medlemmarna.

Föreningen hade planerat att det i varje socken i landskapet skulle !nnas en tillsyningsman.51 Denne 
skulle med hjälp av en förteckning över socknens fornminnen se till att dessa inte skadades. Om en 
jordägare hade planer på att #ytta eller förstöra ett fornminne skulle detta rapporteras till föreningen som 
skulle övervaka arbetet, ta till vara föremål eller avbilda dem. Djurklou ville även att förteckningen, 
förutom hos tillsyningsmannen, skulle !nnas i kyrkan och sockenbiblioteket. En gång om året var det 
tänkt att förteckningen skulle läsas upp i predikstolen. På så sätt skulle fornminnena fridlysas och 
sockenborna påminnas om fornminnesförordningen. 

När Sellberg går igenom föreningens verksamhetsberättelser noterar han hur trögt arbetet går till en 
början.52De första visar inte mycket till resultat. Tillsyningsmän saknas och antalet medlemmar är inte 
tillräckligt. Årsmötet 1859 ställs in och man möts inte förrän hösten 1860. Föreningens kommunikation 
utåt sker via de årliga verksamhetsberättelserna. Den första trycks i lokaltidningen, men med mer att 
redovisa tvingas man trycka dem separat på föreningens bekostnad. Föreningen hade planer på att ge ut en 
egen tidskrift, men dessa rann ut i sanden.53  

Gabriel Djurklou var en person som var inblandad i många olika verksamheter samtidigt. I början av 
1860-talet minskade hans verksamhet i föreningen.54 På årsmötet 1866 avgick han som sekreterare och 
efterträddes av Herman Hofberg som tidigare vikarierat för honom. Djurklou blev dock kvar i föreningens 
granskningsutskott. År 1872 !ck Hofberg tillbaka honom till styrelsen, nu som vice ordförande. Hofberg, 
som var på väg att #ytta från Närke, slutade 1873 och verksamheten avstannade. Sellberg säger att något 
nytt sammanträde aldrig utlystes. Det skulle komma att dröja till 1878, då föreningen återuppstod.55 
Djurklou och häradshövdingen Carl Stenberg kallade medlemmarna till möte i Örebro. Djurklou hade 
gjort upp stadgar för en ny förening och mötet genomförde en övergång från den äldre till den nya, Närkes 
fornminnesförening. Organisationen var ny men verksamheten densamma. Enligt Sellberg höll sig 
Djurklou utanför styrelsearbetet och medverkade endast som revisor. 

Både Insulander och Sellberg ger exempel på medlemmar och deras arbete i föreningen genom åren. 

2.3 Tankarna bakom fornforskningen

Eric Hobsbawm skriver i introduktionen till e Invention of Tradition att traditioner som verkar gamla i 
själva verket är uppfunna och konstruerade under senaste århundradena.56 Genom uppfunna traditioner 
försöker man skapa en konstgjord kontinuitet med ett för#utet som passar upp!nnarens syfte. De 
uppfunna traditionerna är, enligt Hobsbawm, handlingar och symboliska ritualer som genom upprepning 
försöker pränta in särskilda normer och värderingar i människor. På ett sätt har uppfunna traditioner alltid 
funnits, menar Hobsbawm, men i att de borde förekomma mer frekvent i ett samhälle som be!nner sig i 
snabb förändring där de sociala strukturerna försvagas eller förstörs. 1800-talets snabba 
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samhällsomvandling har tagits upp tidigare i denna text. Hos den tidiga fornforskningen, bland Göthiska 
förbundets medlemmar, fanns enligt Molin, tankar om att man måste väcka nationen och konstruera nya 
minnen.57  Detta var en konsekvens av förlusten av Finland. Det behövdes en ny berättelse. Enligt göterna 
fanns det hos folket en andlig utveckling, men även om det skedde en för!ning så var det hela tiden 
samma folk.58 Historiens nytta, enligt Göthiska förbundet, skriver Molin, var att visa samtidens folk, hur 
det hängde samman både synkront och diakront. Det liknar den konstgjorda kontinuitet Hobsbawm talar 
om. Molin skriver om hur göterna laddar det antikvariska landskapet med egenskaper:

När en bonde begav sig ut på sina åkrar och där såg en fornlämning skulle han tänka på sina förfäders bragder och bedrifter 
och förstå att han måste fortsätta i en nygammal tradition. Det antikvariska landskapet skulle på så sätt utgöra länk mellan 
land, folk och historia.59

Sven-Bertil Jansson undersöker bland annat Djurklous tankar. Djurklou såg en omdaning av samhället 
under 1800-talet. Utifrån Djurklous syn på bysplittringen gör Janson följande analys. Den folkkultur som 
rörelsen ville bevara och sprida hade sin miljö, sin bas, på landsbygden och framför allt i byn.60 Under 
1800-talet skiftades byarna i jordbrukslandskapet. Jansson säger att laga skifte i stort sett var genomfört 
1860. Arbetet i byn, samordning av uppgifter, lösningar av problem, nära möten mellan människor, allt 
detta hade verkat gynnande för bevarandet av ett enhetligt livsmönster och bildat grunden för språklig och 
litterär kultur. Befolkningsökning, tillsammans med effektivisering av jordbruket, ändrade 
förutsättningarna för bondesamhället. Större kommunikationsmöjligheter och en framväxande 
industrialisering ökar rörligheten. Djurklou såg hur folkspråket ”omfärgades” av folkskolan. Sellberg har i 
sitt arbete visat på en paradox kring Djurklous tankar om folkbildning.61 Upplysningen av allmogen !ck, 
enligt Djurklou, den att överge folkkulturen. Samtidigt var Djurklou en folkbildare, som strävade efter att 
upplysa allmogen om  denna kultur, ta del av den och därmed bevara den.

Både Jansson och Sellberg visar hur rörelsen kring fornforskningen på 1800-talet är ett stort 
räddningsprojekt. Det framkom hos alla föreningsformer vid tiden.

Vad var då meningen med denna räddning?  När Jansson läser Djurklous tidigare nämnda handledning 
för fornforskare, ser han hur Djurklou understryker föreställningen om folket, nationen och dess särart.62 
Jansson säger att forskaren sänkte sig ner till allmogen.63  Folklivet idealiserades. Sellbergs slutsatser om 
Djurklous syn på allmogen ser ut som följer. Medan andra stånd i samhället, genom sin utbildning, hade 
utsatts för främmande in#ytande (till exempel vad gäller språket) så var bonden en bevarare, ett ”levande 
fornminne”.64 

I sin handledning diskuterade Djurklou rollerna som upptecknare och meddelare av folkspråket.65  I och 
med att upptecknaren i normala fall kom från de bildade stånden och meddelaren från allmogen, var det 
viktigt att närma sig allmogen med försiktighet. Djurklou menade att bondens skygghet inför 
herremannen kunde få den att vilja tala dennes språk och därmed undvika den dialekt som skulle 
upptecknas.

I Hillströms undersökning av Svenska Fornminnesförening förekommer inte bonden endast på det 
idealiserade sättet. Det enda föreningen var enade om, skriver hon, var att man måste stoppa böndernas 
vandalism av fornminnena.66  Detta skulle ske genom att utbilda böndernas barn i folkskolan. Hillström 
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ifrågasätter om det fanns något belägg för att en stor vandalisering faktiskt ägde rum eller om detta endast 
var retorik.

2.4 Sammanfattning av forskningsläge

Mycket har skrivits om fornforskningen under 1800-talet. Ett tema har varit politiken kring fornforskning, 
och museiväsende, kampen om vad vi i dag kallar kulturarv. Både Molin och Hillström har skrivit om den 
kamp som fördes mellan statliga och privata initiativ, inte minst gällande tidens lagstiftning, samt hur 
denna efterlevdes och övervakades. Hillström har också satt in denna kamp i ett större historiskt 
sammanhang. En annan vinkel har varit att studera de idéer och den ideologi som låg bakom 
fornforskningen. Här sammanstrålar Hobsbawns idéer om tradition med Molins undersökning av 
nationalism och Hillströms, Sellbergs och Janssons beskrivningar av fornforskarens idealism. Sammanfattat   
har studierna av det ideologiska planet i fornforskningen handlat om hur denna såg sitt arbete som ett 
räddningsprojekt i en tid av snabb förändring.

De #esta som skriver om fornforskningen har sin utgångspunkt i en föreningen, ett museum eller i en 
person. På detta sätt har Molins fokus legat på Göthiska förbundet, Hillströms på Nordiska museet och 
dess grundare Arthur Hazelius, medan Baudou har skrivit om Svenska Fornminnesföreningen och Oscar 
Montelius. Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen och dess grundare Gabriel Djurklou har 
framför allt skildrats av Britt-Marie Insulander och Lars Sellberg. Båda har på ett nästan biogra!skt sätt 
ställt Djurklou i centrum av sina verk. Sellberg och Sven-Bertil Jansson undersöker framför allt Djurklou 
som språkforskare studerar de idéer som ligger bakom hans forskning. 

När man har läst Lars Sellbergs avhandling frågar man sig vad mer som !nns att skriva om Djurklou 
och fornminnesföreningen. Min undersökning kommer dock inte i första hand titta på idéer, ideologi eller 
politik inom fornforskningen. Genom att studera relationer hoppas jag kunna se hur verksamheten i 
föreningen organiserades och hur kontakten med olika aktörer såg ut. Framför allt tycker jag att relationen 
till den grupp som ofta var fornforskningens idealiserade studieobjekt, allmogen, inte tidigare har studerats 
i någon större utsträckning, varför en del av min undersökning berör just denna relation.

3. Teori och begrepp

3. 1 Praktikbegreppet

I Torkel Molins avhandling presenterar han praktikbegreppet som är en teori från Nicholas Jardine och 
Emma Spary. 67 I likhet med Molin vill jag använda det för att strukturera den vetenskapliga praktiken. I 
mitt fall praktiken inom föreningen. Praktikbegreppet delas i olika sfärer. Den sociala sfären handlar till 
exempel om bildandet en formella strukturer som till exempel föreningar eller informella strukturer, som 
nätverk. I den sociala sfären !nns de normer och värderingar som verksamheten innefattar. I den litterära 
sfären handlar om de sammanhang där resultaten förs fram, där forskningen når sin publik. Den 
kroppsliga sfären handlar om det kroppsliga uttryck och attityder för den egna personligheten. Det kan till 
exempel handla om hur fornforskaren beter sig i olika sammanhang. Den traderande eller reproduktiva 
sfären handlar om hur kunskaper reproduceras från en generation till en annan. Molin ser denna modell 
som ett sätt att kunna studera vetenskapens vardagsarbete. 

3. 2 Nätverksteori

En teori som angränsar till praktikbegreppet är nätverksteorin. Ylva Hasselberg och Tom Petersson 
använder i Bäste broder!” Nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt näringsliv. Nätverk är i grunden 
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uppbyggda av relationer mellan aktörer (grupper eller individer).68 Relationen förbinder två aktörer. Ett 
nätverk består av ett antal relationspar. Hasselberg & Petersson säger vidare att relationen kan bygga på 
interaktion mellan individer, den geogra"ska närheten mellan dem, eller tillhörigheten till en organisation. 
Synsättet på nätverk kan vara strukturalistiskt eller aktörsinriktat. Med ett strukturalistiskt synsätt är man 
intresserad av aktören som position. Man studerar nätverket som helhet och hur nätverket påverkar 
individen. Med det aktörsinriktade intresserar man sig för aktörens möjligheter att påverka nätverket. Man 
studerar de individuella relationerna mellan aktörerna. Det går också att skilja mellan synen på 
förklaringsmekanismerna i nätverken. Med ett strukturalistiskt synsätt är det positionen i nätverket som 
styr utgången, det som ska mätas. I ett aktörsinriktat, i detta fall relationellt, synsätt ser man relationerna 
som bärare av #öden mellan aktörerna, både vad gäller resurser och information. Flödena är det som 
förklarar nätverkets struktur och utfall. Har man ett relationellt synsätt är det aktörernas handlande som 
hela tiden formar nätverket, vilket innebär att kontexten är viktig.

I min uppsats är den aktörsinriktade, relationella synen på nätverk som är aktuell. Jag vill studera 
aktören som individ, inte som positioner i en helhet.

Hasselberg och Petersson använder tre teorier för att visa på det karakteristiska i nätverksrelationen.69 
En av dem är Marcel Mauss teori om gåvan. Enligt Mauss kan en gåva på ytan se frivillig ut men den är i 
själva verket en reglerad praktik som reproducerar sociala relationer mellan människor. Den aktör som ger 
en annan aktör en så stor gåva att den inte går att besvara tvingar in mottagaren i beroendeförhållande. 
Detta är enligt Hasselberg & Petersson karakteristiskt för en nätverksrelation. Gåvoutbyte är 
relationsskapande. Niklas Luhmans teori om personligt förtroende är en annan karakteristika. Personligt 
förtroende är, enligt Luhman, något som existerar mellan två individer och byggs upp stegvis, liknande det 
sätt på vilket man bygger en bytesrelation. Om det inte !nns något personligt förtroende kommer inte 
gåvologiken att fungera. Förtroendet är också något som hela tiden måste reproduceras i bytesrelationen. 
Luhman skiljer också mellan personligt förtroende och systemförtroende. Ett systemförtroende är beroende 
av fungerande institutioner. Med dessa spelar individen en underordnad roll. Samtidigt kan personligt 
förtroende och systemförtroende existera parallellt. Slutligen tar författarna upp Pierre Bourdieus teori om 
kapital. Bourdieu skiljer mellan olika kapital som socialt, kulturellt, ekonomiskt och symboliskt. 
Hasselberg & Petersson menar att begreppet socialt kapital (kontakter, förbindelser) ligger närmast 
nätverksbegreppet. Det sociala kapitalet kan vara en resurs för en aktör att skaffa sig andra resurser.

Ett nätverk fungerar som gränsdragare, det innesluter och utesluter.70  Samtidigt, menar författarna, är  
det inte relevant att fråga sig var ett nätverk börjar eller slutar. Istället bör man se nätverket som ett 
interaktionssätt i rörelse. Om ett nätverk utgår från en person, ett så kallat egonätverk, så markerar denna 
person på ett sätt en gräns.

I min undersökning av Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen försöker jag att kombinera 
det aktörsinriktade, relationella synsättet på nätverk med praktikbegreppet. Nedan försöker jag att förklara 
hur jag ämnar använda teorierna i mitt arbetet. Jag har valt att titta på tre relationsaspekter. De hänger på 
ett eller annat sätt samman, men blir tydligare om de delas upp.

3.3  Relationernas betydelse för Föreningens för Nerikes folkspråk och fornminnen verksamhet

3. 3. 1 Nätverket som organisationsform

En förenings arbete kan organiseras formellt genom stadgar, möten, protokoll. Men arbetet kan även drivas 
informellt där de personliga kontakterna, vetenskapsmannens sociala sfär eller sociala och symboliska 
kapital spelar en viktig roll.  Genom att ur ett relationellt aktörsinriktat perspektiv studera relationer 
mellan  personer i föreningen och andra aktörer kan jag visa vilken betydelse nätverk har för föreningens 
arbete och om detta förändras över tid. Här blir det intressant att undersöka vilket kapital som Djurklou 
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och andra kunde besitta och huruvida de kunde använda dessa resurser i organiserandet av föreningens 
arbete. Det kan också, med Luhmans termer personligt fötroende och systemförtroende, vara intressant att 
jämföra förtroendet för enskilda medlemmar med förtroende för föreningen som institution. Är föreningen 
en institution eller är den endast förtroendet för dess ledande medlemmar? 

3. 3. 2 Mötet med allmogen

Djurklou och andra fornforskare hade som tidigare nämnts en idealiserad bild av allmogen som bevarare av 
kultur, folkspråk och gamla traditioner. Samtidig fanns en bild av att allmogen vandaliserade fornminnena. 
Allmogen behövdes informeras, upplysas, fostras till att fornminnenas betydelse. Det är därför intressant 
att undersöka mötet i relationen mellan fornforskarna i föreningen och de vanliga människor som 
buntades ihop under begreppet allmoge. Hur frivillig eller ofrivillig var denna relation för parterna? Var 
detta något som förändrades över tid? Utifrån Luhmans teori om förtroende är det intressant att jämföra 
föreningen som en civil aktör, med de institutioner som !nns för att skydda och bevara fornminnen. Fanns 
det hos allmogen ett systemförtroende, ett förtroende för institutioner som fornminnesförordningen, 
Vitterhetsakademien och riksantikvarien eller betydde det personliga förtroendet och den upplysande och 
fostrande roll som föreningen eftersträvade mer?

I undersökningen försöker jag skilja mellan fyra olika roller som allmogen kan tänkas ha i relationen till 
fornforskaren: allmogen som jordägare, som arbetskraft, som givare och som samlare.

3. 3. 3 Gåvans sociala funktion

Gåvan har, som sagts ovan, en social funktion. I min undersökning har jag identi!erat fyra olika 
gåvorelationer: gåvan och proveniensens sociala funktion, gåvan som social investering, offergåvan, samt 
den ceremoniella gåvan.
En relation skapas mellan enskilda givare och föreningen som mottagare genom ett gåvoutbyte. Detta 
utbyte bygger på ett förtroende. Om en givare lämnar in ett föremål kan de få sitt namn offentliggjort 
tillsammans med föremålet och i ett sammanhang med andra givare. Gåvan får då en social funktion. 
Proveniensen kring gåvan kan befästa eller öka givarens sociala och kulturella kapital. Proveniensen blir 
också viktig för mottagaren, föreningen, inte bara när det gäller att vetenskapligt ange källa, utan även som 
en del av den sociala sfären, relationsskapandet, nätverksbyggandet. Hillström beskriver hur detta 
gåvoutbyte fungerade mellan Skandinavisk-etnogra!ska samlingen (senare Nordiska Museet) och dess 
givare:

Ett löfte (och lockbete) som Hazelius gav åt dem som lämnade skänker till Skandinavisk-etnogra!ska samlingen var att gåvan och 
gåvogivaren skulle omnämnas i något eller några av huvudstadsbladen. På 1870-talet åsyftades då i första hand Aftonbladet, Nya Dagligt 
Allehanda och Stockholms Dagblad. Redaktörernas välvilliga tillmötesgående när det gällde att lämna spaltutrymme åt gåvolistor var en 
förutsättning, både i det mindre spelet om gåvoutbytet (som ersättning för sin gåva skulle givaren hedras med att bli omnämnd i 
tidningarna) och i det större spelet om museet som en allmän angelägenhet.71 

Ett liknande exempel är Vitterhetsakademien som publicerade givarna för året i Post- och Inrikes 
tidningar.72 Som jag har nämnt tidigare, så bygger gåvorelationen på ett förtroende. En förutsättning för 
att denna relation ska ha ett socialt värde för givaren är att föreningen har tillgång till den litterära sfären. 
För att analysera denna gåvorelation behöver jag således undersöka vilka resurser föreningen hade i denna 
sfär, det vill säga vilka publiceringsverktyg som fanns och hur dessa i så fall användes för att ge de 
inlämnade föremålen proveniens. Här är det också intressant att studera om det skedde någon förändring 
av de litterära resurserna eller i proveniensen under den tidsperiod jag studerar.
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71 Hillström, a.a., s. 179.
72 Ett exempel !nns under rubriken ”Gåfvor till K. Witterhets-, Historie- och Antiquitets Akademien samt Statens Antiquitets-Museum och 
K. Myntkabinettet under loppet av 1848” i Post & inrikes tidningar,1849-02-03, där hemmansägare och målarmästare publiceras i samma 
artikel som adelsmän och den kände fornforskaren Richard Dybeck, 



En av de sfärer som Molin tar upp runt den vetenskapliga praktiken, är den traderande, eller reproduktiva, 
sfären, det vill säga, hur kunskaper reproduceras till nästa generation forskare. En aspekt av gåvans sociala 
funktion hör i hop med denna sfär och är aktuell i min undersökning. Det handlar om hur forskaren med 
sitt kulturella kapital, genom att ge eller låna ut vetenskapliga verk till inom området outbildade personer, 
ger dessa tillgång till denna vetenskap och resurser att verka inom den. På så sätt skapas en gåvorelation där 
inte bara vetenskap reproduceras, utan även sociala relationer. Forskaren investerar i nya medarbetare. 

En annan gåvorelation har en mer ceremoniell karaktär. Genom belöningar, utnämningar, 
hedersbetygelser ersätter man i föreningen inte endast ett utfört arbete, utan bygger även sociala relationer 
för framtiden. En pastor som belönas för en avteckning av en runsten eller vetenskapsman som utses till 
hedersledamot får, båda genom denna gåva, starka band till föreningen och uppmuntras fortsatt att gynna 
den.

Slutligen handlar en gåvorelation om hur den som på föreningens uppdrag utfört ett arbete, genom att 
avstå ersättning för detta arbete, ofta med motiveringen att man offrat sig för ”saken” eller inte vill belasta 
föreningen, upprätthåller det social bandet till föreningen. Det offer man ger blir ett sätt att visa att man 
värderar relationen till föreningen högt. Det skapar lojalitet.

3. 4 Begrepp

3. 4. 1 Fornforskning

Begreppet fornforskning kanske behöver de!nieras. Området är väldigt brett. Torkel Molin skriver att 
begreppet innefatta det mesta forntida.73 Vad gäller det källmaterial som fornforskarna undersökte räknar 
Molin upp följande:

1. materiella minnen i form av fysiska lämningar och hela landskap, textbundna minnen, 3. immateriella minnen, sådana som som ej var 
fästade i något materiellt medium som byggnader eller andra föremål eller nedtecknade på papper, pergament, sten eller något annat 
material utan existerade som muntlig tradition eller som enskilda personers upplevda minnen. Ofta undersöktes dock dessa minnen 
tillsammans och de uppträde i kombinationer.74

På så sätt träder fornforskningen in områden vad vi i dag skulle kalla arkeologi, historia, etnologi, lingvistik 
m.m. Som nämnts ovan så fanns hos fornforskaren inte bara en vetenskaplig utan även en ideologisk 
drivkraft, där denne såg sig själv som räddare av något som ansågs vara på väg att försvinna.

3. 4. 2 Allmoge

I Svenska Akademiens ordbok kan man läsa om hur betydelsen av begreppet allmoge har svängt genom 
åren. Etymologiskt kommer ordet från fornsvenskans mogher, folk.75 Allmoge betyder således ”hela folket”. 
När det i städerna kom att växa fram ett borgerskap, kom allmogen att användas som begrepp för 
bondeklassen på landsbygden. Ordboken tar vidare upp distinktionen mellan allmogen, som den 
outbildade massan, och de mer bildade samhällsklasserna. Allmogen är alltså en jordbrukande 
landsbygdsbefolkning med låg utbildningsnivå. Tidigare i denna text omnämns fornforskarnas attityder till 
denna allmoge. 

När jag använder begreppet, använder jag ordbokens de!nition även om jag inser det problematiskt när 
man använder det om personer som kunde ha politiska och juridiska uppdrag i socknen, kommunen eller 
häradet. 
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73 Molin, a.a., 27 f.
74 Ibid.
75 Svenska Akademiens Ordbok (SAOB).



4. Problem och frågeställningar

Denna undersökning leder till många frågor på olika nivåer men de övergripande jag tror mig besvara är 
följande:

Vilka relationer fanns mellan personer i föreningen och mellan dessa och andra aktörer? 
Vilken betydelse hade dessa relationer för föreningens verksamhet?
Vilken kontinuitet och förändring går det att se i relationerna under den tidsperiod jag studerar?

5. Material, källkritik, metod och avgränsning

I detta denna undersökning kommer jag att studera olika typer av källmaterial. Ett stort material består av 
brev skrivna till (och i vissa fall från) Gabriel Djurklou, föreningens sekreterare. Brev som historiskt 
källmaterial har, enligt Britt Liljewall, länge varit kritiserat.76  Kritiken handlar framför allt om brevet som 
sanningsvittne. Brevet som genre be!nner sig mellan text och liv. Liljewall ser brevet som en medveten 
handling som ser ut som det gör för att brevskrivaren har ett syfte. I de #esta fall har brevet skickats, 
mottagits, lästs och fått konsekvenser. Hon ser breven som källor till vad hon kallar föreställda verkligheter. 
De speglar brevskrivarens uppfattning om omvärlden. På det sättet är de subjektivt sanna: 

Tendenserna och luckorna är inget som diskvali!cerar breven som källor, utan snarare något som öker deras användbarhet för att kasta ljus 
på tidsbundna roller, identiteter och värderingar. (...) Att tolka brev som absoluta sanningsutsagor är inte bara naivt utan också 
vetenskapligt diskutabelt. Det totala förnekandet av brevens relevans för både levda och upplevda verkligheter är emellertid lika orimligt.77

Ylva Hasselberg tar upp några mer konkreta metodproblem vad gäller brev som källmaterial. Dessa ställs 
även jag inför i min undersökning. Enligt Hasselberg var det vanligt i att man i högreståndsmiljöer  
förstörde vissa brev, till exempel på grund av deras känsliga eller privata innehåll.78 Något som jag kan se i 
den brevsamling jag undersöker, är hur antalet brev varierar mellan olika år och hur brevväxling mellan, för 
verksamheten centrala personer, i vissa fall nästan helt saknas.79 Avsaknaden av brev kan göra det svårt att 
återskapa händelseförlopp, något som Hasselberg undviker.80  Det går dock, anser jag, att  sätta breven i 
relation till andra källor, som till exempel protokoll och på detta sätt se hur diskussioner och intentioner i 
den informella sfären leder till formella beslut. Ett metodproblem som Hasselberg tar upp, och som i 
högsta grad gäller för min undersökning, är att nästan uteslutande sitta med endast inkommande 
korrespondens. Precis som Hasselberg, ser jag, genom den de informella regler som fanns i 1800-talets 
brevkultur: att i sina brev upprepa vad den andre skrivit, möjlighet att kartlägga och rekonstruera vad som 
skrivits av den andra parten i brevväxlingen. Det brukar dessutom bli ännu tydligare när man har en serie 
av brev som följer tätt på varandra.

Ett annat materiel är mötesprotokoll från föreningens årsmöten och möten i granskningsutskottet. När 
man läser protokoll måste man vara medveten om att vissa frågor kanske inte kommer upp på 
dagordningen och att viktiga beslut redan kan vara fattade innan mötet. Dessutom kan dessa möten 
präglas av kon#ikter som inte syns i protokollen. Här kan breven i många fall komplettera dessa protokoll 
och ge en djupare inblick. Samtidigt måste dessa brev i sig också ses som tendentiösa källor.

En del av mitt källmaterial består av olika listor med personer. Det är till exempel listor på vilka som ska 
få inbjudningsskrivelser, medlemslistor, brevkort med de som ställde upp som ombud, listor på givare med 
mera.  En del av mitt arbete blir att identi!era och sammanställa dessa personer för att se vilka personer 
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76 Liljewall, a.a., s. 14 ff.
77 Ibid.
78 Hasselberg, a.a., s. 80 ff.
79 Detta gäller framför allt brevväxling mellan föreningens ordförande G. W. Gumælius och dess sekreterare Gabriel Djurklou. Jag tar upp 
detta i analysen av deras relation.
80 Hasselberg, a.a., s. 80 ff.



som förekommer mer eller mindre aktivt under längre eller kortare tid under den tidsperiod jag studerar. 
Jag hoppas därmed kunna se vilka de viktigaste aktörerna var och vilken roll kön, samhällsposition, 
yrkeskategori spelar. Detta arbetet är tidskrävande och svårt, i vissa omöjligt, då begränsad information i 
källmaterialet försvårar möjligheten att fastställa identiteter.

 För att kunna undersöka kontinuitet och förändring har jag delat föreningens verksamhet i olika 
perioder. I festskriften till 75-årsminnet delar Bertil Waldén, förutom den inledande perioden med 
Djurklou som sekreterare (1856-1866), in verksamheten i ytterligare tre avsnitt, Hofbers sekreterarperiod 
1861-1873, interregum 1874-1878 och pånyttfödelsen 1878-1904. Den indelning i perioder jag ser som 
relevant i denna undersökning är:

1856-1861: Perioden med Djurklou som sekreterare och där föreningen stod på egna ben.
1862-1866: Perioden med Djurklou som sekreterare och där föreningen var ansluten till akademien.
1867-1873: Perioden med Hofberg som sekreterare och där föreningen var ansluten till akademien. Perioden avlutas med att 
föreningens verksamhet upphörde 1873.
1877-1887 : Perioden där föreningen återuppstod. Verksamheten kom igång 1878. Jag börjar min undersökning året innan 
för att, om möjligt, se tecken på några förberedelser. År 1887 öppnade föreningen Örebro läns museum, varför jag jag ser det 
lämpligt att sluta min undersökning detta år.

Under ovan nämnda perioder år har studerar jag brev, skrivelser, protokoll, årsberättelser, 
sockenbeskrivningar, medlemsförteckningar och, i vissa fall, tidningsartiklar. När det gäller 
medlemsförteckningarna för den ärde perioden, har jag då det i materialet !nns både en förteckning från 
1879 och en från 1880, valt att använda mig av den första. Skillnaden mellan två på varandra följande år är 
inte så stor. I ”Inkomna skrivelser 1884-88” !nns cirkulär och brev vilka är svar på en under 1885 
utskickad förfrågan om att bli sockenombud för föreningen. Detta material har jag sammanställt till en 
förteckning på 137 svarande personer. Av utrymmesskäl och på grund av att det inte gått att sätta en 
identitet på alla namn, har jag valt att inte ta med denna förteckning i bilagan över personer, utan istället 
endast referera till mappen med skrivelser. 
När det gäller brev har jag ur Djurklous arkiv läst 578 brev (inklusive avskrifter), de #esta adresserade till 
Djurklou och ur Hofbergs arkiv en handfull. Då jag inte har så många brev från Djurklou själv, har jag i 
några fall, även använt brev som delvis eller i sin helhet publicerats i Waldéns artikel ”`Två slår en tredje´. 
Gabriel Djurklou - Bror Emil Hildebrand - Richard Dybeck”. Jag har uteslutit brev ur Djurklous arkiv från 
två perioder, dels 1874-1876, då föreningens verksamhet låg nere, dels 1881-1887. Vad gäller det 
sistnämnda, insåg jag, när jag hade läst breven för 1877-1880 att Djurklous brev under den senare 
perioden nästan inte innehöll någon information rörande föreningen.

6. Undersökning

6. 1 Planerna för Föreningens för Nerikes folkspråk och fornminnen verksamhet

För att få en uppfattning av vilka planer aktörer som Djurklous och Gumælius hade för föreningens 
verksamhet, kommer jag först, genom att gå igenom olika källdokument från de första två åren, 
sammanställa dessa här.

Den 4 juni 1856 höll Djurklou ett föredrag vid Nerikes prest- och lärareförenings sammankomst i 
Örebro.81 Efter att ha hållit ett tal om hur språket förlorat kontakten med sina rötter, sade han att bildade 
män borde förena sig för arbeta i detta syfte. Verksamheten handlade om att uppteckna dialektord och 
talesätt82 som man vid varje års utgång skulle lämna in till ett granskningsutskott. De personer som var med 
i detta arbete var, enligt Djurklou, föreningens medlemmar. Om man inte ville delta i det direkta arbetet 
men ändå ville gynna föreningen genom att betala den årliga avgiften var man med som deltagare. Den här 
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81 ”Om Svenska landskapsmålens vigt för modersmålets sanna utveckling”, F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”.
82  Djurklou ville från början också uppteckna folkbruk, sånger och sägner men trodde att för mycket arbete skulle avskräcka. Arbetet skulle 
inte vara en börda. ”Anmärkningar”, F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”, s. 52 f., not q.



uppdelningen av olika kategorier hade Djurklou hämtat från Kongl. Nordisk Oldskift Selskab i 
Köpenhamn, med vilket han hade kontakter.83 Avgifterna som togs in skulle användas till att belöna de 
bästa bidragen oavsett om de som stod för dem tillhörde föreningen eller ej.

I ett brev till Carl Säve hösten 1856 skrev Djurklou att arbetet även borde avse sånger, sägner, runstenar 
och andra fasta fornlämningar.84 Han redogjorde även för första gången för att hans planer var vidare än 
Närke. Han berättade hur han vill att Närkeföreningens sätt att arbeta borde spridas till andra landsändar.

På hösten samma år, den 1 oktober, hölls föreningens första möte.85 Elva personer deltog. Man valde 
interimsstyrelse och antog föreningens stadgar.86 Ordförande blev Gumælius och sekreterare Djurklou. 
Styrelsen skulle behålla sina poster tills nästkommande sammankomst i januari 1857. I mötesprotokollet 
skrev man att området för verksamheten hade utökats till att även gälla landskapets fornminnen. Därefter 
beslutades att inbjudningsskrivelser, undertecknade av samtliga av föreningens ledamöter, skulle skickas ut 
till de i länet som kunde tänkas vara intresserade att delta. I inbjudningsskrivelsen stod inte mycket om hur 
arbetet konkret skulle gå till, men föreningens stadgar ska ha bifogats.87 

Djurklou fortsatte att redogöra för sin plan om hur sättet att arbeta i föreningen skulle sprida sig till 
andra landskap. I brev till P. O. Lindblad i november skrev han att Närkeföreningen bara var en början. 
Han vill att alla landskapsföreningar, när tiden var inne, skulle bilda ett gemensamt utskott, där specialister 
skulle granska vad föreningarna !ck in.88 Med fornforskaren Axel Emmanuel Holmberg diskuterade han i 
brev möjligheten för landskapsföreningarna att ge ut en gemensam tidskrift med det bästa varje år. Han var 
också inne på att man borde ge ut ett slags språk- och kulturhistoriskt verk.89

Från januari 1857 !nns #era dokument som visar hur planerna börjar ta form. I sin anteckningsbok har 
Djurklou gjort en avskrift av ett brev till Gumælius som aldrig kommer att skickas.90  En förteckning över 
alla socknars fornminnen skulle upprättas i tre exemplar, ett för förvaring i sockenkyrkan, ett för den 
ledamot av föreningen som fått i uppdrag att övervaka socknens fornlämningar, senare kallad 
uppsyningsman, och ett tredje exemplar till föreningens samling. Om någon ville #ytta eller förstöra ett 
fornminne skulle detta anmälas till uppsyningsmannen som rapporterade till föreningen. Om föreningen 
biföll skulle två avteckningar av fornminnet göras, en för föreningen och en för akademien. Dessutom 
skulle en, av föreningen förordnad person, närvara vid #ytt eller borttagning. Enligt planen skulle också 
sockenförteckningen varje år läsas upp från predikstolen, med erinran om straff. Prästen skulle också skriva 
under på förteckningen att uppläsningen hade genomförts.

Den 19 januari skrev Gumælius från Stockholm till Djurklou att han, på grund av riksdagsuppdrag, 
inte kunde medverka vid föreningens årssammankomst i slutet av samma månad.91  Istället redogjorde han 
för sina planer i brevet, vilka Djurklou senare kom att läsa upp på sammankomsten. Gumælius skrev att 
man borde göra en noggrann inventering av fornminnen. Han ville se en kort och tydlig instruktion till de 
som ska genomföra detta, så att allt skedde efter samma plan. Det fanns en skillnad i tillvägagångssätt 
mellan språkliga fornminnen och yttre fasta fornlämningar. När det gällde folkspråket såg Gumælius helst 
att personer som bodde i undersökningsområdet gjorde uppteckningar, då detta krävde att man vistas där 
under en lång tid och hade en närmare bekantskap med allmogen. När det gällde fasta fornminnen, 
däremot, så tryckte han på upptecknarens professionalitet. Personen borde vara insatt i Nordens arkeologi 
och det krävdes att denne kunde genomföra mätning, beskrivning, kartritning, och avteckning. Gumælius 
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83 ”Anmärkningar”, F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”, s. 52, not r.
84 ”Brev från Djurklou till Carl Säve (avskrift), dat. 1856-09-24, F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”.
85 Protokoll, föreningens sammankomst 1856-10-01, Föreningen för Nerikes Fornminnen, förhandlingar 1856-1894, A1: 1, 
Årsmötesprotokoll 1856-1910.
86 Stadgarna citeras inte i protokollet. I anteckningsboken ”Hvarjehanda...” hänvisas till en bilaga med stadgar. Denna bilaga !nns inte i 
arkivet.
87 ”Inbjudnings-skrifvelse till Deltagande i Föreningen för Nerikes Landskapsmål och Fornminnen” (koncept),  F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”, s. 59 
f, (se kommentar i noten ovan).
88 Brev från Djurklou till P. O. Lindblad (avskrift), dat. 1856-11-?, F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”.
89 Brev från Djurklou till A. E. Holmberg (avskrift), dat. 1856-12-11, F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”.
90 Brev från Djurklou till J. W. Gumælius (avskrift), dat. 1857-01-05, F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”.
91 Brev från J. W. Gumælius till Djurklou (avskrift), dat. 1857-01-19, F1 c: 2 ”Hvarjehanda...” och som bilaga till Protokoll, föreningens 
årssammankomst, 1857-01-28, Föreningen för Nerikes Fornminnen, förhandlingar 1856-1894, A1: 1, Årsmötesprotokoll 1856-1910.



tog till och med upp att man skulle kunna använda fotogra!et som hjälpmedel för att dokumentera. I sitt 
brev talade Gumælius om vikten av att grundlägga ett antikvariskt museum och gav exempel på vad 
samlingarna skulle kunna innehålla. Han diskuterade även ett arkiv där handlingar som berörde provinsen 
skulle !nnas och en tidskrift så att föreningen i denna kunde meddela sina resultat till allmänheten.

6. 2 År 1856-1861

6. 2. 1 Nätverket som organisationsform

Hur har då relationerna påverkat föreningens arbete? Till att börja med tänker jag undersöka relationerna 
mellan de tre personer som innehaft de viktigaste positionerna Gustaf Wilhelm Gumælius, ordförande 
1856-1873, Gabriel Djurklou, initiativtagare 1856 och 1878, sekreterare 1856-1866, vice ordförande 
1872-1873, samt Herman Hofberg, sekreterare 1867-1873.

Relationen mellan Djurklou och ordförande Gumælius är svårt att undersöka, då det anmärkningsvärt 
nog, i stort sett saknas korrespondens mellan dem. Gabriel Djurklou var baronen och friherren på Sörby i 
Norrbyås socken som var involverad i många verksamheter inom Örebro och Närke under andra halvan av 
1800-talet. Han hade förutom i fornminnesföreningen en roll i hjälmarsänkningsbolaget, 
hushållningssällskapet, Karolinska läroverket, Vransta folkhögskola m.m.92  Som studerande i Uppsala hade 
han också ett kontaktnät bland andra fornforskare i Sverige. Under tiden för min studie blir han invald, 
först som korresponderande, sedan som arbetande ledamot av akademien, för vilken han en tid även 
arbetare som antikvitetsintendent.93

Gustaf Wilhelm Gumælius var teologie doktor, riksdagsman och kontraktsprost i Örebro kontrakt. Han 
hade tidigare varit medlem i Göthiska förbundet och kallades ”den siste Göten”.94

I den tidiga brevväxlingen verkar det som att Djurklou har en stor respekt för Gumælius. I januari 1857 
när Gumælius inte skulle kunna närvara vid årssammankomsten formulerade Djurklou hans frånvaro som 
”en oersättlig förlust” och att det, förutom Gumælius, i föreningen inte fanns någon, vars uppfattning om 
föreningens mål, som stämde så bra överens med hans egen.95I ett odaterat brev som skickas efter 
årssammankomsten 28/1,1857, där Djurklou informerade Gumælius om vad som sagts på densamma, var 
det ”stor saknad” att ordföranden inte var närvarande.96 Dessutom har Djurklou och boktryckare Bohlin 
gjort ett stort misstag som låtit publicera ”Herr Doktorns” föredrag till föreningen utan dennes tillstånd.

Djurklou verkade ändå inte vara nöjd med hur föreningen sköttes. I ett brev från Holmberg i juli 1858 
uppmanade denne honom att göra om styrelsen om han inte ansåg att den dög.97

Gumælius roll i föreningen blir för mig svår att analysera. På grund av riksdagsuppdraget var han ofta i 
Stockholm. Ibland kunde han inte delta i sammankomster, ibland blev de #yttade för att han skulle kunna 
delta. I den tryckta årsberättelsen för 1859-60 skrev man om detta problem:

Att äfven andra omständigheter, såsom styrelseledamöternas ermande från orten af viktiga allmäna och enskilda värf o. s. v. 
försvårat hållandet af allmänna sammanträden, må här endast i förbigående nämnas.98

År 1859 hölls inget sammanträde överhuvudtaget.
Det skulle kunna vara lätt, att utifrån det empiriska material jag har, se Gumælius endast som en 

galjons!gur för föreningen, något att visa upp utåt, men som genomför väldigt litet. Problemet, förutom 
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92 Sellberg, a.a., s. 253, 260.
93 Sellberg, a.a., s. 163, 167.
94 Gustaf Wilhelm Gumælius, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13296, Svenskt biogra"skt lexikon (art av Ragnar
Amenius), hämtad 2014-04-18.
95 Brev från Djurklou till G. W. Gumælius (avskrift), dat. 1857-01-05, F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”.
96 Brev från Djurklou till G. W. Gumælius (avskrift), odat. 1857, F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”
97 Brev från A. E. Holmberg till Djurklou, 1858-07-07, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.
98 Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen.Verksamhet 1859-60. Redogörelse af föreningens styrelse. (1861), Örebro, N. M. Lindhs 
boktryckeri.
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den lilla korrespondensen som !nns mellan Gumælius och Djurklou, är att man lätt kan färgas av Herman 
Hofbergs uttalade kritik mot ordföranden. Många brev från Hofberg vittnar om hur oduglig han ansåg 
Gumælius vara och att han hellre velat se Djurklou på den posten. Det är svårt att i breven se om Djurklou 
instämde i denna kritik eller om han höll god min. Hursomhelst är det inte omöjligt att Gumælius tidigare 
medlemskap i Göthiska förbundet gav honom ett symboliskt kapital inom fornforskningsvärlden. Som 
riksdagsman hade han naturligtvis ett stort kontaktnät nationellt och som kontraktsprost ett lokalt sådant i 
Närke och Örebro.

Relationen mellan Djurklou och Herman Hofberg var viktig för föreningens arbete under de tidigare 
åren. När Djurklou först kontaktade Hofberg i februari 1857 var han för Djurklou ryktesvägen känd som 
samlare av fornminnen.99

Herman Hofberg var distriktsläkare, så småningom med bas i Edsbergs socken i Västernärke. Hofberg 
hade inte det kulturella kapital som Djurklou besatt. Hans fornforskning byggde på intresse och på täta 
kontakter med lokalbefolkningen. Som läkare hade han tillgång till många människor inom allmogen. 
Ofta klagade han på sitt tidskrävande arbete. År 1858 skrev han att hans arbetsfält som läkare sträckte sig 
över 10 socknar.100   År 1865 beskrev han sitt område som en terräng av mellan fem och sex kvadratmil 
med omkring 15000 människor.101 I brev till Djurklou i juni 1861 skrev han om de olika förutsättningar 
de arbetade utifrån:

Du är lycklig som oberoende kan sysselsätta dig med din älsklingsvetenskap. (...) Jag måste färdas runt på landsvägarna och 
blott i undantagsfall lägga timmar åt föreningen.102

Ur föreningens perspektiv måste det ändå varit viktigt att Hofberg fanns på resande fot ute i socknarna. 
Hofberg kom att fungera som en lokal intendent på ideell basis. Djurklou, Gumælius och andra i 
föreningen under denna period hade inte möjlighet att för#ytta sig på samma sätt som Hofberg. Det 
gjorde honom till en av föreningens viktigaste personer.

När jag tidigare tog upp den kritik som Hofberg riktade mot Gumælius så gick jag händelserna i förväg. 
Under 1856-1861 märks ingen sådan kritik i Hofbergs brev. Samtidigt hade Hofberg och Gumælius inte 
lika mycket med varandra att göra som de skulle komma att få senare.

Redan under denna period var det #era som menade att Djurklou hade en avgörande betydelse för 
föreningens existens. Holmberg skrev till Djurklou i januari 1857 att idén med en landskapsförening 
krävde en sådan som Djurklou i spetsen.103  Annars skulle det gå som med andra liknande företag: ”[...]de 
leva upp en tid och dö.”104 Fornforskaren Leonard Rääf var inne på samma linje i ett brev 1860. Han 
menade att landskapsföreningar skulle ha akademien som medelpunkt för att undvika ”splittring som så 
lätt inträffade i varje enskild förening när den första ledande viljan upphör med upphovsmannen vara 
verksam.”105 På sommaren samma år verkade Djurklou diskutera medlemmarnas bristande engagemang 
med kyrkoherden i Hardemo, Anders Ekelund, själv medlem i föreningen. Ekelund tog som exempel upp 
hur Nerikes prest- och lärareförening, vilken Djurklou hade hållit sitt föredrag för 1856, hade upplöst sig 
själv efter att ha levt ett avtynande liv och underströk därefter Djurklous betydelse:

På Herr Barons kända nitälskan och sakkännedom kommer det att bero om vårt företag kan ha framgång därhän att något 
helt därav kan bildas.

Dessa tre röster vittnar om att personen Djurklou var viktigare än föreningen som institution för att 
föreningens verksamhet skulle fungera. 
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99 Brev från Djurklou till Hofberg (sammanfattning), dat. 1857-02-10, F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”.
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104 Ibid.
105 Brev från L. Rääf till Djurklou, dat. 1860-01-12, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.



Hur ser då skaran av ledamöter ut i övrigt under denna period och vilka relationer går att studera? Bertil 
Waldén skriver i sin artikel ”`Två slår en tredje´. Gabriel Djurklou - Bror Emil Hildebrand - Richard 
Dybeck” om föreningens medlemmar genom åren:

[...]en tredjedel kunde åter!nnas i adelskalendern och återstoden på ansedda platser i statskalendern. Med sina !na namn 
borgade de för sammanslutningens fosterländska syften, men gällde det att betala årsavgiften var de inte lika villiga. Och hur 
många verkligt aktiva medarbetare, hur många sympatisörer, som någorlunda helhjärtat stödde honom, kunde Djurklou 
enrollera?106

Den tidigare nämnda sammankomsten 1 oktober 1856 kom elva personer.107 De var till större delen 
präster eller lärare vid Karolinska läroverket, #era av dem personligen bekanta med Djurklou. 

Hösten 1856 gick en inbjudningsskrivelse ut till personer i länet. Sekreteraren Djurklou antecknade de 
namn till vilka man skickade denna.108  Inbjudningsskrivelsen gick ut till 159 personer. Ungefär en 
ärdedel tillhörde adeln. Titlarna visar att de #esta av de inbjudna var officerare, präster, lektorer och 
brukspatroner. I anteckningsboken skrev Djurklou 1857 (troligen efter årssammankomsten i januari) ned 
föreningens ledamöter.109 Denna lista innefattar 46 namn. Av dessa är 31 personer som fått 
inbjudningsskrivelsen. Det innebär att man lyckades värva knappt en femtedel av de personer man ansåg 
vara intressanta att bjuda in. Av de 29 präster som !ck inbjudningsskrivelsen 1856 fanns bara en på listan 
över ledamöter 1857, kyrkoherden Gustaf Ramström. Då hade Djurklou ändå på präst- och läraremötet i 
juni 1856 bland annat vänt sig till prästerna: 

[...]det är bland eder, minna herrar, vilka representerar den andliga kulturen inom denna ort, jag hoppas !nna män som vilja 
ställa sig i spetsen för företaget.110

Prästerna hade inte visat sig så intresserade för projektet. Totalt fanns på listan 1857 sex präster bland de 46 
ledamöterna.111 Folkskollärarnas eventuella medlemskap redovisas längre ner under rubriken ”Mötet med 
allmogen”.

I årsberättelsen för 1857 skrev man att föreningen vid 1857 års slut hade 86 ledamöter.112  Nästa 
möjlighet att studera en förteckning i detalj är i den som trycktes med årsberättelserna 1859-60. Denna 
visar att föreningen hade 95 ledamöter 1861.113  Av dessa var 63 personer nya ledamöter och av dessa hade 
33 fått en inbjudningsskrivelse 1856. Med andra ord kan man se, förutom att antalet ledamöter nästan 
fördubblats från 1857, att drygt hälften av de ledamöter som tillkommit, redan hade kontaktats 1856. Så 
sett på några år, så var inbjudningsskrivelsen 1856 en relativt framgångsrik strategi för att värva nya 
medlemmar. Antalet präster hade ökat marginellt från sex till elva.

Under perioden 1856-1861 var samtliga ledamöter män. I ett brev till Djurklou på hösten 1860 skriver 
Hofberg om kvinnors eventuella medverkan:

Jag har fått frågan, serdeles af Fruntimmer här i trakten; om det är tillåtet att närvara och afhöra diskussionen inom 
Föreningen; jag har svarat härtill: att jag icke tror hinder möter för någon, som intresserar sig för Föreningens sträfvanden; 
att in!nna sig och afhöra hvad som kan komma, och föredragas, emellertid får jag till dig hemställa, om det icke vore skäl att 
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106 Walden, Bertil,”`Två slår en tredje´. Gabriel Djurklou - Bror Emil Hildebrand - Richard Dybeck”, Från Bergslag och Bondebygd (1956), 
Örebro Hembygdsförbunds årsbok, Örebro, Örebro Läns Museum, s..27.
107 Protokoll, föreningens årssammankomst 1856-10-01, Föreningen för Nerikes Fornminnen, förhandlingar 1856-1894, A1: 1, 
Årsmötesprotokoll 1856-1910.
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112 Årsberättelse för 1857 (Djurklou, 25/5 1858), B2a: 1, Års- och verksamhetsberättelser 1858-1963.
113 Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen.Verksamhet 1859-60. Redogörelse af föreningens styrelse. (1861), Örebro, N. M. Lindhs 
boktryckeri.



i Kallelsen till sammanträdet, som kommer att införas i Örebrotidningen, äfven tillkännage att personer utom föreningen 
och däribland Fruntimmer, som nitälska för den fosterländska saken, äro välkomna, såsom åhörare vid sammanträdet.114

Vid två tillfällen, i december detta år, går det i Nerikes nya Allehanda ut kungörelser om det sammanträde 
som Hofberg nämner. I dessa används formuleringen ”Föreningens för Nerikes Folkspråk och Fornminnen 
Herrar Ledamöter och andra dess gynnare och vänner kallas och inbjudas [...]”.115 Ingen särskild inbjudan 
till kvinnor med andra ord. Frågan kom att lyftas igen på årssammankomsten i januari 1861:

På förfrågan af Rektor O. J. Gumælius huruvida fruntimmer !nge i föreningen upptagas, förklarades i att något hinder 
derföre ej förefunnes, enär stadgarnes 2dra § tydligen förklarar att en och hvar, som nitälskar för föreningens ändamål, eger 
att där inträda.116

Trots att frågan togs upp går det inte att se några kvinnor i medlemslistorna för perioden 1856-1861. 
Enligt planerna hade man ju tänkt att aktivera vissa ledamöter som uppsyningsmän/tillsyningsmän i 

sina socknar. I årsberättelsen för 1857 som presenterades på årssammankomsten i maj 1858 hade detta ej 
skett.117 En anledning var att man ännu inte hade ledamöter i alla socknar. Den formella organisationen 
fungerade således inte som planerat. I samma berättelse skrev man dock att relationen till en annan aktör 
hade upprättats, konungens befallningshavande. Genom denna hade länets invånare erinrats om att 
föreningen existerade och hade kronobetjäningen uppmanats att beivra åverkan på fornminnen. För att 
människor skulle upplysas om vad som var fornminnen skulle sockenförteckningar skickas till socknarnas 
pastorer, för att läsas upp i predikstolen, och till kronoåklagaren.

Enligt årsberättelsen för 1861 !ck man information från konungens befallningshavande om åverkan på 
fornminnen. Med stöd i fornminnensförordningen utverkade föreningen viten. En plats där ett fornminne 
hotades av förstörelse var stensättningarna vid Norrby i Hallsbergs socken, där föreningen satte ett vite på 
30 rdr för åverkan. 

Enligt årsberättelsen för 1859-60 var det förutom Djurklou endast tre ledamöter som hade varit aktiva i 
efterforskandet av fornminnen, Herman Hofberg, kyrkoherden Anders Ekelund i Hardemo och 
studeranden O. G. Blomberg i Götlunda. Djurklou förde korrespondens med alla tre under dessa år. 
Årsberättelsen för 1861 vittnar även den om Hofbergs och Blombergs verksamhet. Andra aktiva personer 
är pastorsadjunkterna Robert Blumenberg i Ramsbergs socken och Axel Wætter i Kil.118

Hur såg då relationen ut mellan föreningen och fornforskarvärlden? Djurklou hade genom sina 
universitetsår kontakter med Holmberg. Redan från början behövde Djurklou och föreningen Holmberg 
för att åstadkomma en handledning till upptecknandet av fornminnen. Djurklou själv tänkte författa den 
del av handledningen som rörde folkspråk och folkliv, men, som han skrev i ett odaterat brev till Holmberg 
i februari 1857, var han ingen antikvarie och behövde därför Holmbergs hjälp.119  I brevet skrev Djurklou 
att Holmberg och fornforskaren Richard Dybeck var de enda lämpliga. I årsberättelsen för 1857 skrev man 
att man fortfarande väntade på Holmbergs del av handledningen.120 Sommaren 1858 skrev Holmberg i 
brev till Djurklou att han nästan var klar med densamma. I detta brev skrev Holmberg också att Dybeck 
besatte samma svaghet som riksantikvarien Bror Emil Hildebrand, att aldrig unna någon något, och att 
Dybeck ansåg fornforskningen endast vara till för Dybeck själv. Det är svårt att veta vad Djurklou ansåg 
om dessa tre personer. Under perioden korresponderar han med alla tre och det visar sig att han och 
föreningen behövde dem på olika sätt.
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114 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1860-10-11, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.
115 ”Sammanträde” (kungörelse), Nerikes nya Allehanda, 1860-12-05 och 1860-12-12.
116 Protokoll, föreningens årssammankomst, 1861-01-24, Föreningen för Nerikes Fornminnen, förhandlingar 1856-1894, A1: 1, 
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119 Brev från Djurklou till A. E. Holmberg (avskrift), odat. februari 1857, F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”.
120 Årsberättelse för 1857 (Djurklou, 25/5 1858), B2a: 1, Års- och verksamhetsberättelser 1858-1963.



I ett brev till Gumælius (vilket dock aldrig blir sänt) visade Djurklou dock vilken inställning han hade till 
Hildebrand och Dybeck.121  Irriterad över Hildebrands likgiltighet inför att föreningen hade bildats skrev 
han:

Föreningen behöver honom ej heller och för min del skulle jag gärna se att vi bedriva saken utan akademiernas 
inblandning.122

Samtidigt ville han inte isolera sig från akademien. Djurklou utgick ifrån att Hildebrand skulle göra allt för 
att motarbeta föreningen, men menade att denne till slut skulle komma till insikt om att de arbetade mot 
samma mål. En person som från början var motståndare till föreningen, var Richard Dybeck. I tidigare 
nämnda brev skrev Djurklou hur man skulle hantera honom:

Genom artighet och något väl använt smicker kan ock denne motståndare avväpnas, om man invalde honom till 
Hedersledamot torde han kanske förändras till en nitisk medarbetare.123

Djurklou skrev också att han vill komma åt Dybecks samlingar om Närke och att Dybeck lånat en viktig 
handling från Karolinska läroverket, en handling han aldrig velat återlämna. I sitt brev till föreningen, 
vilket lästes upp vid årssammankomsten i januari 1857, försökte Gumælius vara diplomatisk och lugna 
föreningen apropå de attacker som Dybeck gjort mot föreningen i tidningarna.124 Dybeck var också aktuell 
när det för föreningen gällde att publicera en förteckning över Närkes runstenar, vilket jag återkommer 
till.125 På våren 1860 hade Djurklou tagit kontakt med Dybeck. I de brev som Dybeck skrev till honom 
verkar det som han hade vunnit över honom på sin sida.126  Dybeck ville hjälpa Djurklou med olika saker. 
Han var inte heller sen med att underkänna Holmbergs kompetens och skrev att han själv hade varit färdig 
med en handledning om det inte vore för att han velat låta Holmberg ”tala först”. I årsberättelsen för 
1859-60 skrev föreningen att Djurklous del av handledningen, som rörde folkspråk och folkliv, var klar 
och utdelad till ledamöter och sockenbibliotek.127 Om Holmbergs del skrev man:

Huru snart deremot den af Pastor A. E. Holmberg utlofvade ledetråd för bedömandet af våra yttre fornlemningar och 
fornsaker kan erhållas, derom är styrelsen ej i tillfälle att lemna några närmare upplysningar. Enligt hvad af tidningarne och 
äfven på enskild väg inhemtats, lärer dock afhjelpandet af denna brist vara föremål äfven för Herr Richard Dybecks 
omsorger, hvarföre föreningen bör kunna hafva grundad anledning att hoppas det äfven om beskaffenheten och betydelsen af 
våra yttre fornlemningar och fornsaker en lättfattlig undervisning snart skall för en och hvar blifva tillgänglig.128

Den 6 juni 1861 dör Holmberg. I en dödsruna 3 juli i Nerikes nya Allehanda samma år omskrivs han som 
en stor fornforskare och litteratör med rötterna i Bohuslän.129 Anmärkningsvärt nog nämns inte ett ord om 
att han varit ledamot av Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen och i högsta grad arbetade för 
den.

På hösten 1861 besvarade Hildebrand en skrivelse från föreningen om att denna ville ansluta sig till 
akademien.130 Hildebrand hade tagit upp skrivelsen i akademien och inga röster hade höjts mot förslaget, 
vilket dock skulle diskuteras vidare. I ett brev meddelade Hildebrand vilka av de stadgar föreningen hade 
ställt upp för anslutningen som akademien kunde acceptera och vilka som var tvungna att ändras.131 
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121 Brev från Djurklou till Gumælius (avskrift, blev ej sänt), dat. 1857-01-05, F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”.
122 Ibid.
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131 Brev från B. E. Hildebrand till Djurklou, dat. 1861-11-13, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.



Slutligen, i december samma år, kom beskedet från Hildebrand om att föreningen var ansluten till 
akademien.132 

Nästan fem år efter att Djurklou hade uttalat föreningen inte skulle blanda in akademien i sin 
verksamhet hade detta nu ändå skett. Enligt Waldén var detta för Djurklou en garanti för att verksamheten 
skulle leva vidare.133 Anslutningen skulle i så fall kunna ses som ett sätt att för#ytta föreningen från person 
till institution. Förtroendet för akademien skulle då säkra trovärdigheten hos Föreningen för Nerikes 
folkspråk och fornminnen. Som nämnts tidigare hade Leonard Rääf diskuterat just detta med Djurklou; en 
förening som står och faller med dess upphovsman upphör snart att existera.134

6. 2. 2 Mötet med allmogen

Hur är då relationen mellan föreningen och den allmoge man både idealiserar och anser sig behöva 
upplysa? Ett sätt att nå ut till människorna på landsbygden var att använda sig av folkskollärarna. I brev till 
Djurklou 1/10 1856 nämnde Carl Säve folkskollärarna som en viktig grupp att aktivera i arbetet då de 
själva kom ”ur allmogens sköte”.135  Djurklou svarade Säve att han tänkt på att använda folkskollärarna.136  
Han diskuterade saken vidare med Ernst Rietz i ett brev hösten 1857. Djurklou menade, på samma sätt 
som Säve, att folkskollärarna utgått från ”det egentliga folket” och att de är uppväxta med ”rent 
folkspråk”.137 
Valet av folkskollärare som medarbetare hade #era fördelar. Först och främst fanns de ju ute i bygderna 
bland den allmoge som både var källan och målet för föreningens arbete. Dessutom hade de, enligt 
Djurklou, den kulturella närheten till det de skulle uppteckna. Med Gumælius betoning av vikten av 
denna närhet för upptecknande av folkspråket, blev dessa folkskollärare en viktig grupp att värva. Trots 
detta syns få spår i undersökningsmaterialet av att så skedde. Efter sammankomsten på hösten 1856 
skickade föreningen ut inbjudningsskrivelser till de av länets invånare som kunde vara intresserade.138 
Bland dessa fanns endast en person som omnämns som folkskollärare. Djurklou nedtecknade därefter även 
de ledamöter som man värvat 1857 (troligen efter sammankomsten 28/1) uppdelade i ovan nämnda 
medlemmar eller deltagare.139  Här saknas folkskollärare. En folkskollärare !nns dock med i förteckningen 
över ledamöter 1861, sannolikt den förste i föreningen.140

Hur såg relationen då ut, om det inte fanns några folkskollärare varigenom man kunde nå allmogen? 
Djurklous egna undersökningar på fältet verkar ha varit begränsade. I den tryckta årsberättelsen för 
1859-60, efter den ovan nämnda förteckningen över ledamöter 1861, !nns dock ett tillägg med ”herrar 
och män som utan att vara ledamöter, bidragit till samlingarnas ökande”.141 Av de nio personer som nämns 
är sex av dem hemmansägare, antingen från Djurklous hemsocken Norrbyås eller från grannsocknarna 
Gällersta och St. Mellösa. Sannolikt är dessa personer som Djurklou kommit i kontakt med personligen.

De kontakter med allmogen som materialet visar sker annars genom Herman Hofberg och kyrkoherden 
i Hardemo, Ekelund. Ett sätt att se på allmogen som jordägare var som som vandaler av fornminnen. De 
förstod, på grund av okunnighet och tanklöshet, inte minnenas värde. Redan i det brev från Gumælius 
som Djurklou läste upp vid sammankomsten i januari 1857 kommer frågan om vandalism upp. I en 
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132 Brev från B. E. Hildebrand till Djurklou, dat. 1861-12-11, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.
133 Waldén, (1956), a.a., s. 27.
134 Brev från L. Rääf till Djurklou, dat. 1860-01-12, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.
135 Brev från C. Säve till Djurklou, dat. 1856-10-01, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.
136 Brev från Djurklou till C. Säve (avskrift), dat. 1856-11-04, F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”.
137 Brev från Djurklou till E. Rietz (avskrift), dat. 1857-11-24, F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”.
138 Protokoll, föreningens årssammankomst 1856-10-01, Föreningen för Nerikes Fornminnen, förhandlingar 1856-1894, A1: 1, 
Årsmötesprotokoll 1856-1910, ”Inbjudnings-skrifvelsen afsända följande orter och herrar”, F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”.
139 Inbjudnings-skrifvelsen afsända följande orter och herrar, F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”.
140 Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen.Verksamhet 1859-60. Redogörelse af föreningens styrelse. (1861), Örebro, N. M. Lindhs 
boktryckeri.
141 Ibid.



anekdot redogjorde Gumælius för hur han en gång på hemresa genom Kräcklinge noterat hur ett 
fornminne förstörts till förmån för jordbruket: 

Efter vistandet vid en Riksdag i Stockholm såg jag vid återkomsten alla dessa monument spårlöst försvunna. Hackan, jernet 
och krutet hade uppbrutit och sprängt stenarna och plogen hade gått i dess spår. Vid efterfrågan om några fornsaker vid 
gravplatsens förstöring hava funna kunde man inte ens ge mig något besked. Ingen hade givit någon akt derpå och intet hade 
blifvit tillvarataget. Så försvinner det ena gamla minnesmärket efter det andra och snart blir det överallt ett nytt land.

I sitt hälsningstal vid sammankomsten 1857 hade Djurklou delvis en förlåtande inställning till den 
förstörelse som skedde. Han menade att man ej kunde begära att människor skulle efterleva 
fornminnesförordningen då dåm”icke vet vad som fornminne är eller ej” och skiljer mellan vad som ”hos 
den okunnige [är] en förlåtlig förseelse” och vad som ”hos den bättre vetande [är] ett nidingsdåd”.142 
Djurklous slutsats var att ”folket måste upplysas och fosterlandskänslan väckas”.

Vandalism är något som Hofberg spekulerade i när han, i ett brev till Djurklou i mars 1858, skrev om 
den runsten i Väsby, Kräcklinge, som varit försvunnen i ett par hundra år och som Djurklou uppdragit åt 
honom att eftersöka.143 Han hade inte kunnat erhålla några upplysningar om stenen i detta läge och skrev:

[...]måhända de [Väsbystenen och en annan i Frövi i samma socken] gått förlorade genom den vandalism som går under 
namn af ”laga skifte” på några år förändrar landets fordna utseende[...]

Hofberg, som frågat människor ur allmogen om upplysningar, beskrev dem nedlåtande. Han klagade i 
brevet över hur folket inte ens förstod hans fråga och att stenarna därför kunde !nnas även om de gått 
förbi ”en bondes ärtpankakomsvävade uppmärksamhet”. Väsbystenen skulle komma att bli ett 
Sisyfosuppdrag för Hofberg och dess öde en följetong i breven framöver.

Året innan, när Hofberg 1857 var i Kvistbro socken för att uppteckna bygdemål, beklagade han 
skolväsendets påverkan på allmogen:

[...]men sedan läseriet här kommit fullt #or bland den enfaldiga, men hjärtliga, gästfria och framför allt enkla och sina vanor 
trägna befolkningen har snart varje monument av forna förhållanden så i ”sång som saga” nästan försvunnit.144

Utbildningen hade alltså fått människor att glömma sina traditioner.
I årsberättelsen för 1859-60 omnämns hur både Hofberg och kyrkoherden Anders Ekelund i Hardemo 

färgäves har eftersökt två runstenar, en i Helgesta skog och en i Frövi, vilka omnämnts av 1800-talets tidiga 
fornforskare.145 I ett brev till Djurklou i maj 1860 skrev Ekelund att han, tillsammans med sin dräng och 
nämndeman Jöns Persson i Helgesta undersökt skogen. Ekelund vittnar om landskapets förändring genom 
laga skifte. De #esta människorna var ut#yttade ur byn och #era nyodlingar hade skett.146 En äldre man 
som varit med när fornforskaren Bergsten registrerat stenen en gång i tiden, levde fortfarande, men var vid 
Ekelunds besök inte hemma. Nämndemannen lovade dock fråga denne man om stenen. Här tar alla spår 
om den möjliga källan till att !nna stenen slut i källmaterialet.

Vad gäller stenen i Frövi, skrev Ekelund att det även där genomförts skiften och att de inte fanns några 
upplysningar om var stenen hade funnits före ut#yttningarna från byn.147 

I årsberättelsen nämndes (förutom Hofberg som måste varit där vid ett annat tillfälle) endast Ekelunds 
namn. De som hjälpte honom att undersöka Helgesta skog, drängen och nämndeman Perssson, vilka kan 
ses som personer ur allmogen, förblir i denna berättelse anonyma. 
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142 Hälsningstal vid föreningens årssammankomst 28/1 1857, F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”.
143 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1858-03-28, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.
144 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1857-11-15, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.
145 Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen.Verksamhet 1859-60. Redogörelse af föreningens styrelse. (1861), Örebro, N. M. Lindhs 
boktryckeri.
146 Brev från Hofberg till A. Ekelund, dat. 1860-05-23, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.
147 Ibid.



I augusti 1861 meddelade Hofberg i brev till Djurklou att Väsbystenen var funnen.148 Den hade legat i en 
gammal bro och hade nu upptäckts. Föreningen hade i Nerikes nya Allehanda via en kungörelse utlyst en 
belöning som nu skördat frukt. Hofberg skrev att upptäckten gjorts av rättaren Pehr Gustaf Jansson och att 
det var han som skulle tilldelas belöningen genom församlingens pastor. Hofberg tänkte #ytta stenen till 
vad som ansågs vara den ursprungliga platsen, Korskulle, eller Korsbergsbacken som dåvarande namnet 
löd. För att genomföra projektet lovades Hofberg av nämndeman Olof Ersson i Väsby att vid tillfälle få 
tillgång till dragare och folk. I årsberättelsen för 1861 meddelades ungefär detsamma, med tillägget att 
#yttningen av stenen inte skulle komma att genomföras förrän våren 1862.149

Samtidigt som Hofberg besökte Väsby 1861 !ck han upplysningar om att det skulle !nnas en runsten i 
Nalavi. I brev till Djurklou samma månad berättar han att en Pastor Westman i Kräcklinge meddelat 
honom detta. I sin Sockenbeskrivning över Kräcklinge berättar Hofberg att alla forskningar efter den varit 
fruktlösa. Han berättar att en torpare på Nalavi, Lars Larsson, många år tidigare på åkern hade hittat en 
stenhäll ”med underligt läsa i ena kanten”, Larssons ord, och att han tog med sig den till sin stuga och 
använde som spishäll, där den legat kvar ända till de sista åren av torparens liv. Historien, om den är sann, 
säger något om den okunnighet som fanns bland bönderna, vad gäller fornminnen.

När det gällde jordägarna hade föreningen en defensiv attityd vad gällde att anmäla dessa till åtal.  
Årsberättelsen 1861 visar att man fruktade att en anmälan om åtal skulle slå tillbaka och väcka ovilja mot 
föreningen.150 Således ville man hellre utbilda människor om hur fornminnena kunde skyddas, än att 
straffa dem.

6. 2. 3 Gåvans sociala funktion

Torkel Molin skriver om den litterära sfären där vetenskapsmannen har möjlighet att presentera sina 
resultat för en publik. Som jag varit inne på tidigare så får denna sfär inte bara en vetenskaplig, utan även 
social, betydelse. En givare som lämnade ett föremål till föreningen kunde genom föremålets proveniens få 
publicitet om denna proveniens på något sätt nådde ut till en publik. Givaren skulle få synas som givare 
och föreningen skulle genom detta gåvoutbyte kunna knyta givaren till sig även framöver, samt uppmuntra 
andra att bli givare. Om detta gåvoutbyte ska fungera krävs alltså att föreningen har tillgång till den 
litterära sfären. 

För Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen innebar den litterära sfären två konkreta sätt att 
möta sin publik: i tidningar, allra helst en egen tidskrift, och i ett provinsmuseum. Redan från början fanns 
tidskrift och museum med i planerna. I ett brev till Djurklou i december 1856 skrev Holmberg om sina 
planer att ge ut en antikvarisk tidskrift i vilken han ville att Djurklou ska medverka.151  I sitt svar samma 
månad skrev Djurklou att en tidskrift också ingick i hans plan för föreningen.152 Djurklou tänkte sig att 
landskapsföreningar skulle bildas över hela Sverige och att dessa gemensamt årligen skulle ge ut en tidskrift 
med det bästa från respektive förening. Samtidigt skrev han att föreningen nästkommande år hade planer 
på att ge ut ett häfte med olika bidrag som belönats. Planer om egen tidskrift tas även upp i det brev från 
Gumælius till föreningen vilket Djurklou läser upp vid årssammankomsten i januari 1857.153  Gumælius 
skrev att tidskriften skulle publicera verksamhetens resultat och att föreningens egna medlemmar skulle 
bidra till innehållet. Bäst vore, enligt Gumælius, man kunde bilda ett redaktionsutskott med intresserade 
medlemmar som kunde sköta tidskriften. Tidskriften skulle redan börja sin utgivning 1857.
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148 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1861-08-15, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev. Innan tryckningen 1861 av årsberättelsen för 1859-60 
hinner man få med att stenen hittats och i en not anges att rättaren Jansson belönats för upptäckten. 
149 Årsberättelse för 1861 (Djurklou, 29/1 1862), B2a: 1, Års- och verksamhetsberättelser 1858-1963.
150 Årsberättelse för 1861 (Djurklou, 29/1 1862), B2a: 1, Års- och verksamhetsberättelser 1858-1963.
151 Brev från A. E. Holmberg till Djurklou, dat. 1856-12-11, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.
152 Brev från Djurklou till A. E. Holmberg (avskrift) , dat. 1856-12-16, F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”.
153 Brev från Gumælius till föreningen, dat. 1857-01-19, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.



Den plattform föreningen annars använde sig av var lokaltidningarna, Örebro Tidning och Nerikes nya 
Allehanda. Här publicerades kungörelser och protokoll från årssammankomsterna.154  I Nerikes nya 
Allehanda  publicerades även den första årsberättelsen 1858.155 Under hösten 1857 diskuteras ett häfte 
kortfattat i brev från Hofberg till Djurklou och i brev från Djurklou till Ernst Rietz.156 Men det går inte att 
!nna någon publicering från detta år. I årsberättelsen för 1857 kan man läsa hur man försökte publicera en 
förteckning av runstenar, kallad ”Nerikes runminnen”.157  Först resonerade man om att ge ut den i Richard 
Dybecks verk ”Svenska Runurkunder”, men då detta verk eventuellt inte skulle fortsätta att ges ut, skulle 
styrelsen ta kontakt med Kongl. Nordiske Oldskrift Selskabs sekreterare Rafn i Köpenhamn. Föreningen 
var ute efter en publicering av ”Nerikes fornminnen” i det danska sällskapets tidskrift för 1859 och att 
dessutom få göra särtryck av skriften. Längre fram i årsberättelsen visar det sig att Dybecks verk senare 
hade fått understöd och att styrelsen därför skulle undersöka detta alternativ först. I ett brev till Djurklou i 
maj 1860  skriver Dybeck att Närkes runstenar kommer att ingå i hans verk.158  Det framgår dock inte hur. 

Det är tydligt hur viktigt det är för föreningen att kunna publicera sig. Nästa årsberättelse, som kom att 
avse 1859-60, gavs inte ut förrän 1861. Denna tryckte föreningen och gav ut själv. I och med föreningens 
beslut i slutet av 1861 att ansluta sig till akademin kom frågan om tidskrift att diskuteras med denna 
institution.

Den andra delen av den litterära sfären, ett eget provinsmuseum, fanns också det med i de tidiga 
planerna. I ett ett brev till Gumælius (som dock aldrig skickas) i januari 1857 skriver Djurklou att 
provinsmuseernas uppgift är att undervisa och väcka intresse för fornkunskapen.159 Gumælius tog upp 
frågan i brevet till föreningen senare i januari samma år. Han ville grundlägga ett antikvariskt museum.160  I 
ett brev till Djurklou från Leonard Rääf i januari 1860 kritiserar den senare föreningens ambition att bilda 
museum.161 Rääfs kritik handlar om att museerna inte hade lagen på sin sida då föremål skulle hembjudas 
till staten, att föremålens spridning skulle göra det svårt att få översikt, samt att det skulle bli dyrt att driva 
museum, något som ledamöterna själva skulle få betala.

Vid tiden fanns samlingar av fornsaker, mynt och annat vid Karolinska läroverket i Örebro. På 
årssammankomsten 1858 beslutades att styrelsen skulle undersöka huruvida föreningens samling kunde 
införlivas med läroverkets till dessa att man hade möjlighet att öppna ett eget museum.162  I årsberättelsen 
för 1859-60 skriver man att frågan togs upp med läroverkets rektor, men att det inte gick att genomföra då 
det inte fanns utrymme i läroverkets lokaler.163 

Tillgången till den litterära sfären var alltså begränsad under perioden 1856-1861. De inlämnade 
föremålens proveniens publiceras dock i föreningens årsberättelser, vilka på olika sätt når en publik. I 1857 
års berättelse, som publiceras i juni 1858, listades de olika föremålen tillsammans med sina fyra givarna. 
Givarna namngavs tillsammans med titel och ort. På samma sätt namngavs givarna i årsberättelserna för 
1859-60 (8 givare) och 1861 (3 givare). Vad gäller publicering av proveniens torde föreningen haft svårt att 
konkurrera med Karolinska läroverket. I en snabb genomgång av nummer av Nerikes nya Allehanda från 
åren 1860-1861 tycker jag mig se att läroverket regelbundet publicerade gåvor med proveniens i tidningen 
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154 Protokollet för årssammankomsten 1857 publiceras i Nerikes nya Allehanda 1857-02-04.
155 ”Direktionsberättelse, uppläst vid årssammanträdet med `Föreningen för Nerikes Folkspråk och Fornminnen´”, Nerikes nya Allehanda, 
1857-06-02.
156 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1857-09-17 , E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev, Brev från Djurklou till E. Rietz (avskrift),dat. 1857-11-24, 
F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”.
157 Årsberättelse för 1857 (Djurklou, 25/5 1858), B2a: 1, Års- och verksamhetsberättelser 1858-1963.
158 Brev från R. Dybeck till Djurklou, dat. 1860-05-18, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.
159 Brev från Djurklou till (avskrift) Gumælius (blev ej sänt),dat. 1857-01-05, F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”.
160 Brev från Gumælius till föreningen, dat. 1857-01-19, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.
161 Brev från L. Rääf till Djurklou, dat. 1860-01-12, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.
162 Protokoll, föreningens årssammankomst 1858-05-25, Föreningen för Nerikes Fornminnen, förhandlingar 1856-1894, A1: 1, 
Årsmötesprotokoll 1856-1910.
163 Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen.Verksamhet 1859-60. Redogörelse af föreningens styrelse. (1861), Örebro, N. M. Lindhs 
boktryckeri.



på ungefär samma sätt som Hillström visar när det gäller Skandinavisk-etnogra!ska samlingen (senare 
Nordiska Museet).164 Så här kunde läroverkets publiceringar se ut:

Karol. elmentarlärowerket har med nöje och tacksamhet i dessa dagar mottagit som gåfwa för myntsamlingen af majoren och 
riddaren Printzensköld i Örebro [...]165

Karol. Elementarlärowerket härstädes har med nöje och tacksamhet emottagit följande skänker, nämligen [...] för 
forminnessamlingen: Af förre riksdagsmannen häradsdomaren Jöns Er. Eriksson i Wintrosa [...]166

Här fanns alltså en metod som föreningen inte använde. Kanske ansåg man en sådan publicering för 
kostsam. 

Ett slags gåvoutbyte i den så kallade traderande sfären, som Molin talar om, och där kunskap 
reproduceras, har en social funktion. Denna innebär att vetenskapsmannen ger nya medarbetare gåvor för 
att knyta dem till sitt nätverk. Djurklou använde detta gåvoutbyte. Herman Hofberg var, som jag nämnt 
tidigare, en läkare som inte hade det kulturella och sociala kapital i fornforskarvärlden som Djurklou. 

I sitt första brev till Djurklou, i mars 1857, bad Hofberg honom om handledning.167 Nästa brev !ck 
Djurklou inte förrän på hösten. Hofberg tackade för böcker som Djurklou skickat honom, bland annat en 
bok av den danske språkforskaren Gruntvig.168  Hofberg höll på att sammanställa en ordlista över 
Västernärkes folkspråk. Djurklou öppnade sitt bibliotek för honom och gav honom tillgång till 
fornforskningen. Hofberg och Djurklou diskuterade böcker i ett par brev under hösten 1857 och våren 
1858.169 Under sommaren 1860 skickade Djurklou Möllers arbete om Hallandsmålet.170 

Det är svårt att veta hur mycket material Hofberg !ck eller !ck låna av Djurklou under de första åren. 
Den korrespondens som !nns är ganska gles. Men jag tycker mig se ett gåvoutbyte där Djurklou, genom 
att på detta sätt introducera Hofberg i fornforskningen, också investerar i en nätverksrelation med honom. 
Med att öppna sitt bibliotek, visade Djurklou att han har förtroende för Hofberg. Troligen var hans avsikt 
att få honom att regelbundet arbeta för föreningen.

I februari 1857 skrev Djurklou till till brukspatronen J. W. Grill i Östergötland.171 Grill hade tidigare 
bott och verkat i Lerbäcks socken och Djurklou hade ryktesvägen hört att Grill är en samlare av fornsaker. 
Grills svar kom i maj samma år. Han skrev att han inte kunde gagna föreningen, då han dels har #yttat 
från Närke, dels hade en vacklande hälsa. Han ville dock bli deltagare, det vill säga betala avgiften, men 
inte arbeta aktivt.172  Efter detta brev saknas korrespondens mellan Grill och Djurklou i materialet, men 
under första halvåret 1861 !nns ett antal brev. Precis som med Hofberg började Djurklou att skicka Grill 
böcker, gåvor eller lån. I januari skrev Grill och tackade Djurklou för en bok hade sänt honom. Han skrev 
också att han, om det fanns någon, skulle vilja låna ordlista från Lerbäck socken.173  Dessutom var han 
intresserad av Hofbergs ordlista över Västernärke. Grill höll själv på med att samla ord från Tylöskog. I 
april skickade Djurklou en ordlista över Aspa bruk och tillsammans med den en skrivelse om Grills 
stamträd. Grill efterfrågade därefter i ett par brev i maj material.174 Han hade svårt att få tag i litteratur och 
hade varit i kontakt med en bibliotekarie i Linköping som inte kunde hjälpa honom. 

Det Djurklou gjorde var inte bara utveckla en persons kunskaper inom fornforskning. Han byggde 
genom detta gåvoutbyte, på samma sätt som med Hofberg, även en nätverksrelation med Grill. Han 
investerade i honom och det var en investering som kom att löna sig. 
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164 ”Karol. Elementarlärowerket...”, Nerikes nya Allehanda, 1861-09-04 och 1861-12-28.
165”Karol. Elementarlärowerket...”, Nerikes nya Allehanda, 1861-09-04.
166 ”Karol. Elementarlärowerket...”, Nerikes nya Allehanda, 1861-12-28.
167 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1857-03-11, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.
168 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1857-09-17, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.
169 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1857-10-01 och 1858-03-28, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.
170 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1860-08-19, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.
171 Brev från Djurklou till (avskrift) J. W. Grill, dat. 1857-02-?, F1 c: 2 ”Hvarjehanda...”.
172 Brev från J. W. Grill till Djurklou, dat. 1857-05-24, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.
173 Brev från J. W. Grill till Djurklou, dat. 1861-01-29, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.
174 Brev från J. W. Grill till Djurklou, dat. 1861-05-01, 1861-05-15, E: 1, 1813-1865, PS: 3 Brev.



Ett tredje exempel helt kort. I ett brev till Djurklou sommaren 1860175  skrev kyrkoherden i Hardemo, 
Anders Ekelund, och tackade för en bok som Djurklou sänt honom.  Ekelund utförde uppdrag för 
föreningen under en tid. Ekelund är ett exempel på personer som, omvänt, försökte utnyttja den relation 
som han, genom föreningen, skaffat sig till Djurklou, för egen vinning. I brevet skrev han:

Nu kommer jag till ett annat kapitel som synes dumdristigt att framföra av en person som jag, vilken blott en enda gång 
varit i ett offentligt sammanträde med Herr Barons sällskap.176

Ekelund ville låna pengar av Djurklou, helst 1000 rdr, annars 750, att återbetala året därpå. I brevet !ck 
Djurklou ta del av hans livshistoria, var och hur han levt, vad hans barn gjorde, med mera. Om han 
lyckades med denna bedjan går inte att se i källmaterialet.

Ett annat gåvoutbyte som går att studera är det ceremoniella. Föreningen använde sig även av olika 
typer av belöningar, utnämningar och hedersbetygelser. Arbeten som lämnades in till föreningen skulle 
undersökas av föreningens granskningsutskott som sedan kunde föreslå belöningar. Under 
granskningsutskottets sammanträde i april 1858 ansåg utskottet att man varken kunde eller borde dela ut 
något pris för det första egentliga verksamhetsåret, 1857.177 Djurklou föreslog då att Hofberg kunde ges en 
belöning för den ordlista som han lämnat in till föreningen. Frågan sköts till nästa utskottsmöte som hölls 
samma dag som årssammankomsten i maj samma år. Utskottet beslutade då att ge Hofberg en belöning på 
5 rdr specie för ordlistan. Hofberg själv var ej närvarande vid årssammankomsten i maj 1858, varför 
styrelsen beslutade ge Djurklou i uppdrag att meddela Hofberg föreningens tacksamhet.178  I ett brev till 
Djurklou i juni samma år, skrev Hofberg att han fått granskningsutskottets belöning och att han tackade 
Djurklou och föreningen.179 Djurklou såg alltså till att Hofberg !ck en belöning för ett projekt som 
Djurklou själv investerat i, genom att hjälpa honom med litteratur och respons. Slutligen blev det likaså 
Djurklou själv som !ck framföra föreningens tacksamhet och ta emot densamma från Hofberg. Belöningen 
blev ett sätt upprätthålla nätverksrelationen och att få Hofberg att fortsätta arbeta för föreningen. I sitt 
tackbrev skrev Hofberg också att han efter förmåga ska fortsätta arbeta i föreningens intresse.180

1859 hölls ingen årssammankomst, men vid sammankomsten 1860 meddelade man att 
granskningsutskottet en månad tidigare181 beslutat att Hofberg skulle tilldelas föreningens pris på 5 ducater 
för hans ordlista över Västernärke, som nu har kompletterats.182  

I januari 1862 beslutade granskningsutskottet vem som ska belönas med föreningens pris på 5 ducater 
för verksamhet under 1861. Återigen var det Hofberg som tilldelades belöningen, den här gången för sin 
antikvariska beskrivning över Edsbergs socken.183 Pastorsadjunkterna Blumenberg och Blomberg, vilka 
också skickat in sockenbeskrivningar, skulle tillägnas ”synnerlig uppmärksamhet” och Djurklou !ck i 
uppdrag att skriva och bjuda in dem till årssammankomsten där de personligen skulle få ”mottaga 
föreningens offentligt uttalade tacksamhet”. 

Under de tre år under perioden där föreningens belöningar hade delats ut hade granskningsutskottet 
valt Hofberg för alla tre. Men föreningen arbetade även på andra former av belöningar och utmärkelser.
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I årsberättelsen för 1857 talar man mycket om att föreningens ledamöter skulle vara goda föredömen. Som 
ett sådant föredöme lyfte man fram Robert Montgomery-Cederhielm för vården av en gammal domarring 
på hans ägor i Segersjö i Lännäs socken:

[...]platsen har blivit en ögonfägnad såväl för den fornkunnige resanden som den, vilken aldrig förut egnat en #yktig tanke åt 
fornlemningar: såsom ett verksamt medel att även uppmuntra allmogen härtill anser styrelsen att åtminstone ett  årligt pris 
bör utsättas samt på något högtidligt sätt utdelas.184

Ett pris skulle alltså få människor intresserade för att vårda fornminnena. Frågan är om denna belöning 
skulle verka nätverksbyggande på samma sätt. 

På årssammankomsten i januari 1861 år hade man beslutat om att dela ut priser till den som kunde 
upprätta sockenförteckningar över yttre fornminnen och den som kunde åter!nna gamla 
runristningar.185 Kungörelser om dessa priser skulle publiceras i länets tidningar och i konungens 
befallningshavandes kungörelser.

I ett brev till Djurklou i augusti 1861 skrev Hofberg att Väsbystenen var funnen och att 
kungörelsebelöningen således gett utslag.186 Föreningen hade alltså publicerat en kungörelse om belöning  
Denna belöning tilldelades rättaren vid Väsby, Pehr Gustaf Jansson. I årsberätteslen för 1861 skrev man att 
styrelsen sänt 5 rdr till kyrkoherde Bernhardt i Kräklinge att överlämna till Jansson.187 

I slutet av september 1861 skrev pastorsadjunkten O. G. Blomberg till Djurklou som ett svar på ett 
upprop föreningen haft i Nerikes nya Allehanda ”för någon tid sen”.188  Det han förmodligen syftade på var 
ett upprop från föreningen som undertecknats 21 augusti och som hade publicerats i nämnda tidning den 
4 september.189  I kungörelsen i Nerikes nya Allehanda skrev man att man tog emot bidrag av olika slag 
som rörde Närkes (man räknar in hela Örebro län) folkspråk, folkliv, fornlämningar och äldre 
förhållanden. I uppropet exempli!erade man med med olika kategorier. Vidare angav man:

   att för sådane bidrag, såwida de före den 1 före nästkommande December till föreningens sekreterare inlemnats, 
belöningar från och med 5 till och med 50 Rdr rmt efter bidragens beskaffenhet komma att wid föreningens nästa 
årssammankomst utdelas;
   att för hwarje uppfunnen runsten upptäckaren erhåller en belöning af 10 Rdr rmt då anmälan derom skett hos föreningens 
sekreterare och uppgiftens sanningsenlighet blifwit af församlingens pastor eller twänne andra trovärdiga män witsordad190

Belöningen i detta fall behövde inte endast ses som en ersättning för utfört arbete eller som betalning för 
ett inköp. Den kunde också ses som ett gåvoutbyte för att knyta till sig människor som även i 
fortsättningen kan tänka sig att arbeta för föreningen. I fallet med Blomberg fungerade detta, då han kom 
att bli en #itig medlem i föreningen, som under lång tid stod i kontakt med Djurklou. Noterbart är att det 
förtroende som behövdes i ett gåvoutbyte som detta, inte riktigt fanns å föreningens sida. En tredje part 
!ck gå i god för personerna.

På hösten 1856 skrev Djurklou, i ett brev till Carl Säve att han tänkte sig att föreningens belöningar 
skulle locka och aktivera folkskollärarna.191Under perioden 1856-1861 hade inga folkskollärare belönats av 
föreningen.

En annan form av belöning som föreningen kunde använda för att knyta viktiga människor till sig var 
att göra dem till hedersledamöter. Som tidigare nämnts skriver Djurklou 1857, i det brev till Gumælius 
som aldrig blev sänt, att Richard Dybecks motstånd skulle kunna övervinnas genom att göra honom till 
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hedersledamot i föreningen. I källmaterialet !nns dock inget som tyder på att han !ck den utmärkelsen. 
Men det visar att Djurklou kunde tänka sig använda detta gåvoutbyte som en strategi.

Under sommaren 1860 hade kontraktsprosten och språkforskaren Ernst Rietz från Skåne rest runt i 
Närke och studerat folkspråket. I årsberättelsen skrev man:

Över detta bidrag från en man, som egnat mer än 20 års oafbruet arbete åt våra munarters samlande och ordnande till en 
”ordbok över Sveriges folkspråk”, har Granskningsutskottet icke ansett sig kunna angiva något yttrande, hvarföre Styrelsen 
får föreslå, att föreningen får genom av denna visade välvilja måtte hos Herr Rietz anhålla det henne måste medgivas räkna 
honom bland sina hedersledamöter.192

På årssammankomsten 1861 tillkännagav Djurklou att Rietz hade antagit föreningens kallelse till 
hedersledamot.193  Det är således uppenbart att han meddelat Djurklou innan sammankomsten, men det 
!nns inget sådant brev sparat i källmaterialet. I en skrivelse ställd till föreningen i februari, tackar Rietz för 
att ha blivit hedersledamot och att det var en glädje för honom att kunna bidra till föreningens mål.
I samband med föreningens anslutning till akademien, valde föreningen att även kalla akademiens 
ordförande, riksantikvarie Bror Emil Hildebrand, till hedersledamot. I december 1861, i och med att 
Hildebrand meddelade att akademien antog föreningens förslag på stadgar, framförde också Hildebrand 
sitt tack för hedersutmärkelsen och skrev att föreningen i honom alltid ska ha en vän.194

I källmaterialet !nns för perioden också ett exempel på en ärde aspekt på gåvan som social funktion. 
Detta handlade om att inte kräva betalning för det arbeten man utförde åt föreningen. Man ville inte 
belasta föreningen med kostnader, så man offrade sig för saken. Redan i sitt första brev skriver Hofberg till 
Djurklou, apropå att han skickar in sina anteckningar om Närke-idiomet för föreningen att disponera, att 
han gör så utan anspråk på någon belöning.195  Med facit i hand vet vi Hofberg blev rikligt belönad för sina 
Närkeord och att han också tog emot belöningar för dem, men det viktiga här var att detta något han 
måste låta föreningen ta del av, utan någon form av ersättning. Hofberg gjorde många resor och arbetade 
hårt för föreningen under perioden. Samtidigt var detta än så länge ideellt arbete. Han hade fortfarande 
kvar sin läkartjänst.

6.2.4 Sammanfattning

Inom föreningen fanns tre ledande personer, Djurklou, Gumælius och Hofberg. Den lilla korrespondens 
som !nns mellan Djurklou och Gumælius gör det svårt att dra slutsatser om deras relation. Vissa brev i 
början antyder i alla fall att Djurklou hade stor respekt för ordföranden. Hofberg hade inte någon relation 
till Gumælius förutom att de var med i samma förening.. Många betonade Djurklous roll som avgörande 
för föreningens överlevnad, att Djurklou som person var viktigare för verksamheten än föreningen som 
institution. Under perioden försökte föreningen på olika sätt att värva medlemmar, dels genom olika 
upprop i tidningar, dels i inbjudningsskrivelser till utvalda personer. Trots att Djurklou i inledningen av 
föreningens historia talade till  en förening med präster, hade man svårt att få med dem i verksamheten. 
Likaså saknades de folkskollärare som Djurklou planerat skulle vara länken till allmogen. Organiserandet 
av verksamheten ute i socknarna försvårades också av att medlemsantalet var lågt. De tillsyningsmän som 
skulle vara föreningens män på det lokala planet dröjde. En viktig kontakt upprättades dock med 
konungens befallningshavande, vilket möjliggjorde vitesbelägganden. Djurklou stod i kontakt med 
fornforskningen nationellt, framför allt riksantikvarien och ordföranden i akademien, Bror Emil 
Hildebrand och fornforskarna Richard Dybeck och Axel Emmanuel Holmberg. När man läser breven till 
Djurklou från dessa herrar verkar han stå i en korseld. Alla talade de illa om varandra och i mitten stod 
Djurklou och behövde alla tre. I slutet av perioden ansökte föreningen om att ansluta sig till akademien, 
vilket sedan också skedde.
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Då folkskollärarna inte blev den länk till allmogen som Djurklou hade tänkt sig blev andra medarbetare 
viktiga, framför allt Herman Hofberg. Provinsläkaren Hofberg med sitt enorma arbetsfält dagligen kom i 
kontakt med allmogen. Under den första perioden beskrevs allmogen i rollen som jordägare, en okunnig 
vandal som måste upplysas. Samtidigt valde föreningen en defensiv taktik, där man undvek väcka åtal 
jordägare av rädsla för att påverka föreningens förtroende negativt. 

 I rollen som arbetskraft var allmogen ofta anonym. Som samlare eller givare förekom den inte under 
denna period.

En viktig förutsättning för att skapa nätverksrelationer var den litterära sfären, en plattform där man 
kunde publicera sig och visa upp sina resultat. Föreningen försökte på olika sätt att att !nna en lösning på 
detta, allt från att starta en egen tidskrift till att publicera sig i andras. Då man till stor del saknade 
publiceringsmöjligheter, kunde man inte heller dra nytta av att, genom publicering av gåvors proveniens, 
knyta människor till sig. Samtidigt fanns en strategi som Karolinska läroverket använder, att regelbundet 
publicera givarna i lokaltidningen, vilken inte utnyttjades av föreningen. En annan del av den litterära 
sfären är att äga ett eget museum. Föreningen försökte under perioden att åtminstone hitta en lokal för 
sina samlingar, men misslyckades. 

Genom ett slags gåvoutbyte, en investering i nya medarbetare genom att öppna upp fornforskningen för 
dem via gåvor och lån, lyckades Djurklou få privata samlare som  Hofberg och J. W. Grill att arbeta för 
föreningen. Omvänt fanns det dem, som kyrkoherden Ekelund, som genom sina kontakter genom 
fornminnesföreningen, försökte skaffa sig  fördelar i det privata livet. Ett annat slags gåvoutbyte var 
belöningar och utmärkelser. Under denna period var det oftast Hofberg som belönades, en uppmuntran 
som !ck honom att fortsätta sitt arbete för föreningen. Akademiens ordförande kallades också i slutet av 
perioden, i och med föreningens anslutning till akademien, till hedersledamot. Ett sista exempel på 
gåvoutbyte, vilket  inte är så tydligt i denna period, men som fanns hos Hofberg, var att inte vilja ta emot 
ersättning för utfört arbete, att inte utsätta föreningen för en sådan belastning.

6. 3 År 1862-1866

6. 3. 1 Nätverket som organisationsform

I och med att Djurklou, Hofberg och Gumælius hade ledande positioner inom föreningen kan det vara 
intressant att studera relationerna dem emellan även under denna period.
Djurklou var fortfarande föreningens sekreterare, men tvingade olika anledningar, avsäga sig denna post 
under perioden. 

Vid årssammankomsten 1864 meddelade Djurklou att han under maj och juni tvingades avsäga sig 
sekreterarsysslan på grund av sin tjänstgöring som kammarherre vid hovet.196 Föreningen godkände att 
Hofberg tog över under denna tid. Hösten innan hade Hofberg i brev till Djurklou, när ha fått frågan, 
avböjt att ta över som sekreterare i föreningen.197 Det framgår inte om det handlade om att överta sysslan 
permanent eller endast just som vikarie. Hofberg ansåg sig ha alldeles för lite tid och menade att jobbet vid 
tidpunkten krävde en person med Djurklous vana, anseende och relationer.

På hösten 1863 skrev Hofberg till Djurklou, apropå att denne bett honom ta över sekreterarsysslan i 
föreningen, att han avböjde. Han ansåg sig ha alldeles för lite tid och att jobbet vid den tidpunkten krävde 
en person med Djurklous vana, anseende och relationer. Hofberg ansåg att föreningen hade att kämpa mot 
ledamöternas liknöjdhet och kritiserade ordföranden för att inte längre vilja något. Av rädsla för att 
Djurklou skulle hoppa av skrev han:
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Jag tror mig således icke blott uttala min egen öfvertygelse utan äfven de ännu för Föreningen intresserade tankar att 
Föreningen hotas med fullkomlig upplösning om Du skulle avsäga dig det lika mödosamma som otacksamma kallet, just 
nu.198

Samtidigt lovade han att, för sin egen del som ledamot, göra allt han kunde ”till Föreningens gagn och 
heder” I januari 1864 hade Hofberg ändå accepterat att vikariera.199 Hofbergs missnöje med ordföranden 
ökade också i början av året. I januariebrevet till Djurklou frågade han denne om man inte kunde bli av 
med  Gumælius på något sätt, samtidigt som han uttryckte att ordförandeposten inte borde vara vikt för 
någon annan än Djurklou.

I februari skrev Hofberg åter i ämnet:

[...]jag allvarsamt fruktar att under vår närvarande oefterrättlige Ordförande det snart skulle vara beställt med hela 
Föreningen, om Du lämnade sekreterarbefattningen i en annans hand, eller [...] om Gumælius vid sidan icke hade en 
sekreterare som hölle honom stången.200

Hofbergs inställning till Gumælius var negativ, åtminstone var det den han visade för Djurklou. Denna 
inställning höll i sig även i mars följande år då Hofberg i brev till Djurklou återigen frågade om hur de 
skulle bli av med Gumælius och spekulerade i möjligheten att vice ordföranden Hamilton kunde ta över.201 
En möjlighet som han genast uteslöt. Lösningen för Hofberg var som tidigare:

[...]oss då !nge väl Föreningens framgångar hoppas se dig inta ordförandeplatsen och under sådana omständigheter skulle jag 
icke heller vägra emottaga sekreterarbefattning. Men att ingen vill göra det under Gumælius presidium, derpå undrar du 
allraminst.202

En annan kon#ikt i föreningen, vilket Hofberg i ett brev i december 1864 kallade ”den Kallingska 
frågan”.203 I ett brev samma månad, från Hildebrand till Djurklou, kan man läsa att Greve Kalling, som 
var ledamot av föreningen, hade rasat mot att Gumælius, vid restaurering av Örebro kyrka, hade #yttat på 
några gravhällar.204 Apropå bråket mellan Gumælius och Kalling, och som ett svar på Djurklou förmodade 
uppgivenhet, skrev Hildebrand:

Jag inser väl, att föreningens angelägenheter föranleda mycket besvär och stor tidsspillan för Herr Baron. Men tröttna för all 
del icke, ty drager Herr Baron sig tillbaka, så befarar jag att Föreningen går under eller åtminstone till vila.

Det är, precis som i den förra perioden, svårt att se spår av  Djurklous inställning till Gumælius. I ett brev 
från Djurklou till Hildebrand 1862, och som Waldén citerar, berättar Djurklou en anekdot om hur 
sammanträdet månaden innan hade krockat med ett möte i en trädgårdsförening och att både ordföranden 
och vice ordföranden saknades på grund av detta. Det var avtalat att de skull komma så fort som möjligt 
till föreningens möte. För att få tiden att gå medan man väntade på dessa höll Djurklou ett föredrag för att 
hålla föreningens mötesdeltagare kvar:

Talförmågan började tryta och fruktan att få se begäret efter lekamlig spis tvinga mina åhörare att öfvergifva den torra föda, 
hvarmed jag bespisat dem, tvang mig att börja sjelfva sammanträdet hvilket fortfor till kl. 2. utan att någon Ordförande 
infann sig. Det gick som det kunde, men det gick ändock; och det lyckades mig att qvarhålla de 40 à 50 personer, som 
infunnit sig, till sammanträdets slut.205
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Det verkade inte vara alla i styrelsen som prioriterade föreningen på samma sätt som Djurklou. Kanske var 
det också den attityden som Hofberg förbannade.

Tittar man på andra relationer så skrev föreningen i årsberättelsen 1862-63 hur den officiella gången 
varit med olika aktörer som föreningen varit i kontakt med i verksamheten.206 En sådan aktör var 
konungens befallningshavande i Örebro. Hos denna myndighet sökte föreningen, efter att först ha varnat 
personer som försökte att förstöra fornminnen, att vitesbelägga olika lämningar. Föreningen bad även 
konungens befallningshavande att beordra kronobetjäningen inom respektive område att övervaka så att 
åverkan inte skedde och så att förordningen följdes. I myndighetens kungörelser publicerade man även 
information om att föreningen ville få in sockenförteckningar och att man var beredd att belöna den som 
tog på sig arbetet. 

Denna relation verkar endast varit formell. Det !nns något enstaka exempel på där Hofberg vänt sig 
direkt till en kronolänsman för att få hjälp, men oftast gick man den formella vägen.

Med denna periods början blev föreningen ansluten till akademien. En förändring som detta kom att 
innebära var på det ekonomiska planet. I början av 1863 hade riksdagen yrkat på att förteckningar skulle 
upprättas över yttre fornlämningar och till gett bifall till att anslag för dessa skulle betalas ut.207  I ett brev 
till Djurklou meddelade Hildebrand att föreningen skulle få anslag på 100 rdr. Även 1864 betalades det ut 
100 rdr i anslag från akademien.208 För 1865 betalades det ut 300 rdr.209 

Anslagen förändrade möjligheten att ersätta personer inom föreningen. Belöningar som tidigare var 
symboliska gester kunde nu bli regelrätta ersättningar. Hofberg var den som skrev de #esta 
sockenförteckningarna.

Kontakten mellan Djurklou och Hildebrand blev tätare. Föreningens för Nerikes folkspråk och 
fornminnen anslutning till akademien hade irriterat Richard Dybeck och många av Hildebrands brev till 
Djurklou diskuterade Dybecks olika attacker och utspel mot föreningen, vilka Djurklou bemötte i 
pressen.210 Jag ska inte fördjupa mig i den kon#ikten, men med en gemensam !ende som Dybeck verkade 
bandet mellan Djurklou och Hildebrand bli starkare. Även Hofberg försvarade akademien och tyckte det 
vara sorgligt att Dybeck framhöll den som ett slags buse.211 Han skrev i ett brev till Djurklou:

Nu åter utgjuter han sin vredes skålar över Föreningen, som anslutit sig till den ”magt lösa” akademien för att göra vad 
akademien svårligen ensam kan göra, att tillse det åverkan och förstöring ej må drabba landskapets fornlemningar.212

I ett genmäle i Aftonbladet i mars 1862 på en artikel av Richard Dybeck försvarade Djurklou föreningens 
anslutning till akademien med att det viktigaste skälet var behovet av en antikvarisk tidskrift där man 
kunde publicera sig.213Hildebrand diskuterar möjligheterna till en antikvarisk tidskrift med Djurklou brev 
i februari 1862.214  Hindren för en antikvarisk tidskrift är, enligt Hildebrand, dels att det saknades medel 
och intresse från allmänheten, dels att det saknades arbetskraft, han kunde inte driva den ensam. Dessutom 
såg han det som otänkbart att samarbeta med Dybeck. Hoppet stod, enligt Hildebrand, till 
landskapföreningarna. Om dessa kunde bidra med material skulle en tidskfrift kunna realiseras. 

Djurklou och föreningen hade haft kontakt med Rafn i Kongl. Nordiske Oldskrift Selskab, för att 
eventuellt få publicera och trycka där. När Hildebrand !ck veta detta gick arbetet att få fram en antikvarisk 
tidskrift i Sverige mycket snabbt. Rafn framstår nästan som ett slags arvs!ende till Hildebrand. I brev efter 
brev till Djurklou under 1862 talade han illa om den danske sekreterareren och dennes verksamhet. I brev 
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till Djurklou i april berättade han anekdoter om hur illa han blivit behandlad av danskarna.215 I brevet 
därefter meddelade Hildebrand att akademien den 1 april tagit beslut om att ge ut en antikvarisk 
tidskrift.216 Nu kom Hildebrand även med ett bättre erbjudande för publicering och tryck än vad Rafn 
hade givit. Hildebrand skev också att Richard Dybeck gång på gång hade hotat med att gå till danskarna 
men aldrig fullbordat sitt hot och att han misstänkte att Rafn integrerade även i andra landskapsföreningar. 
Efter detta brev i maj blev Djurklou kontaktad nästa gång i juli, då Hildebrand lät meddela, både i ett 
officiellt brev och ett privat, att Djurklou valts in som korresponderande ledamot för akademien.217 

Hildebrand verkade på olika sätt försöka behålla Djurklou i sitt nätverk. Möjligen hade det varit en 
prestigeförlust för honom som huvudansvarig för fornforskningen i Sverige om föreningarna började söka 
sig utomlands istället.

År 1865 slutade P. A. Säve sin tjänst som antikvitetsintendent till akademien. Hildebrand verkar ha 
uppmanat Djurklou att söka tjänsten.218 I ett brev daterat 19 juni redogör Djurklou för sin inställning:

Med anledning af vårt sista samtal får jag äran nu tillägga att jag, om Antiqvitets Intendents platsen annonseras ledig icke 
söker den; men att jag deremot om Kongl- Akademien skulle välja mig vill söka göra mitt bästa. Skälet härtill är att jag 
såsom sökande icke vill uppträda emot Dybeck hvars förtjenster äro alltför öfverlägsna mina - om jag ens har några - ej heller 
emot Hofberg, som jag anser väl kunna försvara sig och mäta sig i förtjenst med mig. Dessutom hade jag hoppats att en gång 
se Hofberg bekläda denna plats, men hade ej väntat att Säwe skulle så snart avgå. Jag nämner detta för att man ej skall anse 
mig hafva handlat af öfversitteri eller någon sorts fåfänglihet, då jag förklarat mig väl kunna emottaga men ej söka en 
plats.219

Djurklou kände till att Hofberg var intresserad av att bli antikvitetsintendent. I ett brev i april 1865 skrev 
Hofberg:

[...]om jag lyckades vinna en sådan plats som antikvitetsintendentsbefattningen efter Säve, vore detta en plats, som på en 
gång överensstämmer med min böjelse och på samma gång vore att betrakta som en nödig [svårläst], jämfört med mitt 
närvarande oroliga lif.220 

Han skrev att då också hoppas räkna på Djurklous hjälp. En vecka innan Djurklou skrev till Hildeband, 
den 12 juni, hade Hofberg meddelat i brev till Djurklou att han är mycket intresserad av denna tjänst och 
att han skulle vilja använda Djurklous kontakter för att påverka Hildebrand:221

[...]jag är ändock betänkt att söka platsen och det är därför jag nu vänder mig till dig, viss i att i dig ha en god och 
in#ytelserik förespråkare, så vida inga serdelses meriterade sökande in!nna sig.
[...]själv skulle jag önska att jag icke behöva räkna mig bland de sökande; men omtankar på framtiden manar mig härtill, 
innan jag blir alldeles utnött i min nuvarande befattning.222

Hofberg räknade, förutom att Djurklou skulle tala väl om honom hos Hildebrand, med att använda sig av 
släkting till sin fru för att påverka akademiens ordförande. I juli meddelade Hildebrand Djurklou att 
akademien hade beslutat att anta honom som antikvitetsintendent ”under återstående 
statsregleringsperiod, eller till 1866 års utgång.”223 Hofberg tog del av nyheten i Nerikes Allehanda och i 
ett brev från Djurklou.224 I brev till densamme gratulerade han både Djurklou och akademien till ”det 
lyckliga valet” och ställde sig i kö på platsen som intendent:
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Då du lämnar platsen, som jag, för den goda saken, ej hoppas måtte bli så snart, som du själv i ditt brev väger, anmäler jag 
mig som sökande[...]225

Vad säger då denna process om nätverksrelationer? Först och främst framstår relationen mellan Hildebrand 
och Djurklou stark då Hildebrand, efter samtal dem emellan, mer eller mindre väljer Djurklou som 
efterträdare. Samtidigt säger den något om relationen mellan Djurklou och Hofberg. Att Djurklou hade 
tänkt sig Hofberg på den platsen i framtiden, befäster bilden av Djurklou som en person som investerat i 
sin arvtagare. Med intendenttjänsten blev det svårt för Djurklou att verka som sekreterare.

I ett brev i maj 1866 från Djurklou till Hildebrand beskrev Djurklou sina tankar inför att eventuellt 
lämna sekreterarrollen i föreningen:

[...] det är ganska ovisst huru länge jag kan fortfara med min befattning som Föreningens Sekreterare. [...] Inom föreningen 
har jag äfven lyckan att i Herr Hofbergs ega en man med stort och vaket intresse för saken, mycken förmåga och nog 
vetenskaplig underbyggnad för att fylla min plats - ja bättre än jag sjelf torde kunna göra det.226 

Hofberg hade vikarierat som sekreterare när Djurklou under sommaren1865 gjorde tjänst som 
kammarherre. I brevet till Hildebrand skrev Djurklou att Hofberg inte var obenägen att ta på sig sysslan. I 
brevväxlingen mellan dem båda från det datum då Djurklou tilldelades intendenttjänsten till det för brevet 
fanns inget uttalande från Hofberg att han accepterade att bli sekreterare. Efter Djurklous utnämning 1865 
skrev han: 

[...]om du skulle draga dig tillbaka från vår förening och jag gjorde dig sällskap, akademien för ett eller par år skulle få sig 
några portioner Gumælianskt munväder [...]227

Ingenting skulle, enligt Hofberg, bli gjort. Gumælius pratade men utförde inget. I ett brev från Hofberg   
till Djurklou i mars 1866 !nns en antydan till att de båda diskuterade sektreterarfrågan, men det är inte 
förrän sent på hösten som det framgår tydligt.228  I november undrade Hofberg hur det stod till med 
föreningen, om den fortfarande levde.229 I Örebro gick det rykten om att den var upplöst. Hofberg frågade 
Djurklou om man inte borde hålla sammanträde och byta ut hela styrelsen.

Uppenbarligen !ck detta Djurklou att agera. En sammankomst kom att hållas 2 december. På denna 
sammankomst avgick Djurklou och Hofberg valdes till ny sekreterare för föreningen.230  I det sista brevet 
till Djurklou innan sammankomsten skrev Hofberg att han stod fast vid sitt löfte att ta över posten.231 

Sekreterarbytet var slutligen ett formellt beslut av föreningen, men beredningen av det skedde 
uppenbart mellan dessa sammankomster. Ser man tillbaka på tio år som dittills för#utit går det att hitta 
tecken på att Djurklou länge förberett för att Hofberg skulle ta över efter honom.

Under perioden fanns det andra, förutom de som nämnts ovan, vilka arbetade åt föreningen. Blomberg 
i Götlunda arbetade med en sockenförteckning över sin socken, gjorde undersökningar på fältet samt 
brevväxlande med Djurklou.232  Johan Wahl!sk brevväxlade också han regelbundet med Djurklou. Han 
arbetade med en sockenförteckning och undersökte, förutom denna trakt, sin hemsocken Asker, samt 
utförde en del avskrivningsarbete i Uppsala.233 I oktober 1864 skrev Wahl!sk till Djurklou att han, 
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tillsammans med brukspatron Atterling, gjort en undersökningsresa i Fellingsbro socken.234 Detta blev 
också början på Atterlings engagemang. Denne började också han att undersöka Fellingsbro och upptog 
korrespondens med Djurklou.235 Medlemsförteckningar för perioden saknas helt i materialet. I 
årsberättelsen för 1864 skrev man att medlemsantalet ökat, men inte mer än så. Dessutom omnämnde 
man ett försök att värva Närkestudenter vid Uppsala universitet. I april hade föreningen skickat en skrivelse 
med uppmaning till studenterna inom Södermanlands och Nerikes nation att på olika sätt arbeta för 
föreningen. Men detta initiativ väckte inget intresse. 236

6. 3. 2 Mötet med allmogen

Hur var då relationen mellan föreningen och allmogen under denna period? Till att börja med går det att 
se att föreningen hade antagit en defensiv hållning gentemot jordägare överlag. I årsberättelsen för 1862-63 
uttalade man att man ville vara tillmötesgående:

Tillfällen då det för en jordegare kan vara både önskvärdt och nödvändigt att få undanrödja mindre ättehögar eller smärre 
stensättningar förekomma ganska ofta, och,  der joregares önskningar varit fullt befogade, har Föreningen alltid sökt att gå 
dem till mötes för att uppmuntra till laglydnad i detta fall, der öfverträdelsen så länge brukats ostraffad. Att detta oaktadt 
mången fornmlemning fallit offer för okunnigheten och vinningslystnaden kan vara möjligt, men säker är dock att inom 
denna uppmärksamheten på och intresset för våra fornlemningar vaknat, och detta ej minst hos sjelva allmogen.

Ett exempel på detta tillmötesgående handlade om hur en bonde i Hammarby velat ta bort några 
gravhögar. Hildebrand tog upp fallet i ett brev till Djurklou.237  Det framgår inte om bonden först vänt sig 
till föreningen, men Hildebrand meddelade att akademien beslutade ”i överenskommelse med Föreningens 
förslag” att bonden skulle få ta bort tre skadade jordhögar, men behålla två orörda. Detta villkorat att 
föreningen skulle få undersöka dem först. Hildebrand hade också meddelat konungens befallningshavande 
om fallet. Någon ersättning för förlusten av mark, ansåg akademien dock inte att bonden skulle få. 
Föreningens mötte här alltså allmogen som jordägare. Under perioden !nns ett par exempel som visar hur 
fornforskaren, i detta fall Hofberg, hade svårt att förstå att den jordbrukande allmogen faktiskt prioriterade 
sitt jordbruk framför fornminnesvård.

I oktober 1863 bad Hofberg Djurklou att fridlysa en stensättning på Botåsen i Hackvad socken.238 När 
han rest förbi fornminnet hade han sett hur det hotats av nyodling. Till Djurklou skrev han:

[...]och jag fruktar att om inga påminnelser mellankomma den märkliga stensättningen får maka åt sig för några kvadratfot 
jord. Okunnigheten är i slika fall bekväm att [ej läsbart] för förstörelselustan och vinningsbegäret.

Hofberg menade alltså att det man skulle vinna på att odla bort fornlämningarna var så lite att man borde 
låta bli. I Knista by fanns en bonde vid namn Per Erik Ersson som Hofberg besökte vid #era tillfällen. I sin 
sockenbeskrivning över Knista (daterad till 1864) skrev Hofberg angående Ersson och fornlämningen på 
hans mark:

Det vore utan fråga av stor vinst, att få dessa vackra fornlemningar åter fram i dagen, men härför möter ett hinder, svårare att 
öfvervinna än den obetydliga kostnad, ett sådant arbete skulle kräva. Stället där stensättningarna !nns är nämligen 
jordegarens enda betesmark och lövtaga och det knappt att förmoda, att han kan förmås uppoffra dessa eknomiska fördelar 
för hedern, att på sin mark kunna uppvisa ett av lanskapets vackraste minnesmärken.239
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Menade Hofberg att bonden borde avstå från att bruka marken och istället leva på sin stolthet? I ett par 
brev till Djurklou berättade Hofberg om fallet. På grund av den osäkra dateringen kring 
sockenbeskrivningen är det svårt att sätta in den i kronologin. I mars 1865 skrev Hofberg att han ännu inte 
träffat Per Erik Ersson i Knista by.240  Han ville att denne bonde skulle röja upp kring en fornlämning i sin 
hage:

[...)men förmodar dock, fast bonden är en f-hund, han icke bör ha någonting däremot, då Föreningen bekostar arbetet. Du 
skall vidare få höra hur min beskrivning till den hedersmannen avlöper.241

I oktober samma år skrev Hofberg till Djurklou att Per Erik Ersson har lovat avröja sin beteshage för att få 
fram stensättningarna i dagen.242 Huruvida denna betshage någonsin blev röjd går inte att se i materialet. 
Den visar dock skillnaden i bondens och fornforskarens syn på jordbrukslandskapet.243

En liten parallell till den skillnad i synsätt mellan fornforskaren och allmogen, i detta fall den förres 
studieobjekt, tycker jag mig se i Atterlings underökning av det så kallade julnattspelet i Fellingsbro. I brev 
till Djurklou hösten 1865 skriver Atterling: 

[...]ej lätt att uppteckna scener ur allmogens seder och bruk, om man ej förut är något hemmastadd med det ämne man vill 
beskriva; ty deras vanligen orediga och stundom motsägande uppgifter kunna lätt leda till misstag.244

Atterling sökte efter ett slags ursprung i spelet. Om sina problem med att uppteckna Staffansvisan skrev 
han:

[...]som jag !ck av en nämndeman. Han säger att i strofen ”Staffan har en stalledräng” begagnas stundom ordet ”har” och 
stundom ordet ”var”, men påtagligen bör ”har” i min uppgift ändras till ”var”, såsom den rätta.245

Vidare söker fornforskaren information om handlingen:

[...]det synas, som skulle en sammanblandning av Herodes och Staffans roller ha ägt rum; och på det hela tycks mig 
julnattsspelet såsom det här brukas, så mycket hava afvikit från sin urform, att fornforskningen däraf föga är att hämta.

Atterling utgcik från att det !nns en sann urform, som sedan förvanskats av allmogen, vilket gjort den 
värdelös för forskningen, istället för att undersöka hur allmogen använde denna sägen. Allmogen stod i 
vägen för forskningen, trots att den borde vara dess studieobjekt.

Under perioden förekom allmogen som arbetskraft, i de #esta fall som anonym sådan. Här följer några 
exempel.

I ett brev till Djurklou i mars 1865 gick Hofberg igenom vad som skulle komma att hända under 
året.246  Han skrev att han hört att Holst och Wetter (godsägare på Trystorp respektive Bärsta) fått 
Djurklous skrivelse om att de borde restaurera fornlämningar som fanns på deras marker. Båda hade, enligt 
Hofberg, lovat att så snart marken lämpat sig till detta ”lämna nödigt arbetsfolk”. Vidare skrev han att 
Wetter och notarien Halldin på Fjugesta ”erbjudit till manskap” för att återställa domarringen på Botåsen i 
Hackvad socken. Hofberg skrev att denna restaurering kräver ”stor arbetsstyrka”. 

I ett brev till Djurklou på hösten samma år skrev Hofberg att han #era gånger talat med Holst men att 
arbetet ännu inte hade blivit gjort.247 Han ämnade även resa till Wetter på Bärsta för att restaurera 
fornlämningar på Ekåsen. Wetter har lovat lämna ”behö#igt manskap”.
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De människor ur allmogen som förväntades utföra arbetet åt föreningen är i dessa fall anonyma. Så även  
i det fall som tagits upp tidigare, och som under denna period fortsätter att ha sin gång, Väsbystenen. 

I ett brev till Djurklou i juni 1862 skrev Hofberg om det vidare arbetet med Väsbystenen. Hofberg hade 
återigen varit i kontakt med nämndemannen Olof Ersson i Väsby som stod fast vid sitt löfte att lämna folk 
och dragare så att stenen kunde #yttas och uppresas.248  Men Ersson invände mot att att arbetet skulle ske 
vid denna tidpunkt och till den avsedda platsen. Åkern där stenen var tänkt att resas var rågsådd och Erson 
var rädd för att denna skulle fördärvas om man drog stenen till platsen. Han gick dock med på #ytten 
villkorat att 16-20 karlar kunde bära stenen på bommar till platsen. Hofberg skrev att han snart skulle 
återkomma till Kräcklinge och ombesörja arbetet mot minsta möjliga kostnad.

I oktober, i ett brev till Djurklou, skrev Hofberg att att Väsbystenen snart skulle komma att resas.249 
Man hade #yttat stenen men upptäckt att den var avslagen och därför behövde repareras och fästas i en 
jordfast sten:

Jag har gått i författning härom och med biträde av nämndemannen Olof Erssons i Wäsby folk, hoppas jag att han till nästa 
söndag skall stå på sin gamla plats.250

I sitt sista brev för året skrev Hofberg till Djurklou att Väsbystenen nu var upprest, men dock endast 
provisoriskt.251 En smed, som åtagit sig att avsluta arbetet genom att sätta ihop stenen med järnstänger, 
hade inte gjort detta innan snön hade börjat falla. Hofberg som var märkbart missnöjd uttalade:

Jag ska gå i författning om detta arbetes fullgörande vid första vårväder af - annan person; emellertid kan i årsberättelsen 
intagas att stenen nu står på sin ursprungliga plats - ”Korskulle” eller Korsbergsbergsbacken.252

I september kom ett brev från Hofberg till Djurklou. Korrespondensen hade legat nere. Hofberg skrev om 
hur två av hans barn avlidit efter sjukdom.253  Därefter skrev han vidare om Väsbystenen. Efter problem 
med personer på plats - Hofberg beskrev nämndemannen Ersson som senfärdig - så hade stenen till slut 
rests.

I årsberättelsen för 1862-63 skrev föreningen att Hofberg utfört arbetet med hjälp av ”närboende 
dannemän”.254 Samma årsberättelse berättade om arbetet med att återställa stenkretsarna vid Norrby i 
Hallsbergs socken. Föreningen hade länge haft planer på att återupprätta fornlämningarna. Området 
innehöll fyra stenkretsar och kostnaden hade under lång tid varit avskräckande. Nu hade dock arbetet 
utförts:

Enskilda mäns nit och ihärdighet har dock besparat föreningen detta mödosamma och dyrbara arbete och med biträde af 
jernvägsarbetare och en del dannemän från Kumla och Hallsbergs socknar har det lyckats Kronolänsmannen Herr A. Flycht, 
Landtbrukarna Hr. G. Adlers och O. Uddén, Jernvägsingeniören Magister Löhman och U. Åstrand samt Stations 
Inspektoren Uggla att under sistlidna sommar få de icke obetydliga hällarna åter uppresta  på deras gamla platser.

Djurklou hade övervakat arbetet och besiktigat efteråt. I årsberättelsen vidare:

Föreningen [...] anser det därför som en kär plikt att, på samma gång hon tillkännagifver det denna restauration är med 
största sorgfällighet utförd, även till  akademiens åtanke anmäla de forsterlandsvänner, som låtit verkställa detta arbete”.255

Föreningen informerade akademien om arbetet. Akademien ville på något sätt framföra sitt tack till de som 
verkställt arbetet. Mer om det längre ner. Arbetskraften var lika anonym som tidigare. 
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Ett sista exempel på denna anonymisering under perioden hämtas från Lungersås i Götlunda socken. I ett 
brev till Djurklou på hösten 1864 meddelade Blomberg att han hade undersökt runstenen och 
skeppssättningen på Lungersås.256  Skeppsättningen var skadad. Stenar hade #yttats för att göra rum för en 
väg. Marken tillhörde en jägmästare Tottie på Kåsätter. Han hade lämnat Blomberg tillstånd att förändra 
dragningen av vägen för att undvika minnesmärkena, och då marken, enligt Blomberg, inte verkade 
svårarbetade ansåg ha att  kostnaden inte skulle bli så hög. Blomberg ansåg bäst att skjuta upp arbetet till 
septembers slut eller början av oktober, dels för att inte kollidera med jordbruket, dels för att få ett bra pris.
Några veckor senare var restaureringsarbetena vid Lungersåsstenen fullbordade. Blomberg skrev till 
Djurklou att jägmästare Tottie hade anskaffat ”lämpliga personer till arbetsbiträde”.257  I årsberättelsen för 
1864 skrev man:

Detta arbete [...] har utförts med biträde af arbetare från Kåsätters egendom, hvilka Herr Jägmästaren Fr. Tottie benäget 
lemnat till Pastor Blombergs disposition.258

Allmogen förekommer under perioden även som samlare och givare.  Årsberättelsen för 1862-63 berättar 
om skomakaren Fallqvist i Kil, genom Pastor Wætter, hade lämnat in sägner, ordspråk och talesätt. Om 
Fallqvists arbete skrev föreningen:

[...] oberäknadt att den innehåller åtskilligt af värde varit så mycket mera kärkommen som den är den första Föreningen fått 
emottaga från en samlare inom just den krets, der dess minnen ännu äro vid lif.259

Att allogen i sig var involverad i arbetet verkade vara en viktig fråga för föreningen.
I ett brev till Djurklou under sommaren 1864, skrev Hofberg om hur skogvaktaren P. E. Eriksson i 

Järnboås till föreningen meddelade vidskepelse innehöll mycket av värde, men att hans uppsats inte var av 
större intresse ”än att föreningens sträfvanden börja påaktas utav själva folket, vilket är en god sak.260  Det 
var viktigare för Hofberg att upplysningarna kom från allmogen än att de innehöll något av värde.

I årsberättelsen för 1864 hyllades Eriksson för sitt arbete. På #era sidor med olika exempel gick man 
igenom skogvaktarens anteckningar. Omdömet löd:

Af detta utdrag synes att man numer tack vare stigande folkupplysning mången gång från mannen i vadmalsrocken kan 
erhålla långt bättre och säkrare upplysningar än på officiell väg, samt att det är nödvändigt att den antiqvariska forskningen 
söker draga till sig det egentliga folket, hvarifrån mycken hjelp kan vinnas vid de förarbeten, hvars resultater forskaren och 
vetenskapsmannen sedan skola tillgodogöra.261

Förutom dessa samlare av folkspråk och folkliv fanns det bland allmogen en och annan samlare av 
fornsaker. De #esta fynd som Hofberg omnämner i sina sockenbeskrivningar från 1864 och 1865 har 
lämnats till Statens museum, Karolinska läroverket eller !nns i Hofbergs egen samling. Men i Logsjö, i 
Edsbergs socken, fanns en nämndeman vid namn Petter Persson som hade en liten samling med föremål 
från Edsberg och Kvistbro, mestadels stenyxor.262  

6. 3. 3 Gåvans sociala funktion

Under denna period påbörjas en utgivning av akademiens antikvariska tidskrift. Turerna kring denna har 
jag redogjort för ovan. Nu !ck föreningen tillgång till den litterära sfären. Här !ck man möjlighet att 
publicera sina årsberättelser och på detta sätt indirekt de inlämnade föremålens proveniens. I ett brev till 
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Djurklou, inför trycket av tidskriften med innehållande årsberättelser för 1862-63, frågade Hildebrand om 
han ville att även föreningens ledamöter skulle publiceras: 

Det är för många en uppmuntran att se sitt namn tryckt i en sådan förteckning, och kan således bereda Föreningen talrikare 
och villigare årsbetalande ledamöter.263

Årsberättelsen för 1862-63 innehåller dock endast ett nummer till samlingen av fornsaker, ett par sporrar 
skänkta av brukspatron Hinnersson. Föreningen  förklarade den lilla ökningen med att man hade 
konkurrens av Karolinska läroverket, vars samling inte hade ökat obetydligt

Något provinsmuseum fanns fortfarande inte. Under perioden tog man dock ett beslut att slå ihop sina 
samlingar med Karolinska läroverkets. I årsberättelsen för 1864 skrev man att detta skulle komma att ske 
med början av nästkommande år, 1865:

Denna åtgärd har varit nödvändig, då Föreningens tillgångar ej medgifva förhyrandet af särskild lokal, der de, på 
ändamålsenligt sätt uppställde och ordnade, kunde hållas öppne för allmänheten, och dessutom har erfarenheten visat, att 
den närwarande fördelningen på twänne museer af hwardera så ringa innehåll icke varit till gagn för någondera af de 
concurrerande samlingarna.264

I förenandet av samlingarna hade föreningen uppställt som villkor att man hade rätten att bestämma över 
dessa samlingars uppställning och vård.

Den form av gåvoutbyte, som jag tog upp i förra perioden, där Djurklou investerade i personer genom 
att skänka eller låna dem material som kunde ta dem vidare i fornforskningen, tycker jag mig inte se på 
samma sätt i denna period. Visserligen kan hjälp gå till personer som Wahl!sk, Blomberg och Atterling, 
men inte på samma tydliga sätt. Däremot tycker jag mig se tecken på att Djurklou, under denna period, 
försökte lyfta Hofberg till nästa nivå, att bli en fornforskare på riksplanet. Ett exempel på detta är turerna, 
som jag tidigare nämnt, kring utnämnandet av antikvitetsintendenten 1865 , där Djurklou ansåg att 
Hofberg var ett bättre val än han själv. Ett annat är att Djurklou, någon gång under 1863, yttrat att han 
ville att Hofberg ska bli korresponderande ledamot för akademien, något som Djurklou själv utmämndes 
till ett år tidigare.265  Det framgår i ett brev från Hofberg på hösten 1863, där han tackar honom för just 
detta. Om detta var något som Djurklou endast uttalat till Hofberg eller om det är något han arbetat för i 
sin relation till Hildebrand, förtäljer dock inte brevet.

En av de relationer som Djurklou investerade i avslutades 1864 i och med J. W. Grills död. I april skrev 
brodern Mattias och tackade för intresset som Djurklou visat hans bror.266 Någon vecka efter skrev den 
andre brodern, Andreas, och diskuterar vad de ska göra med broderns forskning. Det slutar med att Grills 
samling ställs till föreningens disposition. Detta gällde dock inte Grills stensamling, vilken han hade lovat 
bort till sin brorson. Apropå denna, hade Hildebrand, strax efter Grills begravning, undersökt om den inte 
kunde hembjudas till Statens museum.267 

I årsberättelsen för 1864 hyllade föreningen Grill och visade tacksamhet inför att man fått ta del av 
dennes samlingar, som dock ännu inte hade anlänt.268

En relation som Djurklou utvecklade under denna period, och som kanske mer ska ses som ett 
ömsesidigt gåvoutbyte än en investering, var den med G. E. Klemming på Kungliga biblioteket. I 
korrespondensen diskuterades byten av böcker, tidningar, handlingar.269  Djurklou får avskrifter av 
handlingar som rörde Närke och Klemming !ck ta del av Djurklous bibliotek, i vilket han hade #era verk 
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som Kungliga biblioteket saknade. Men detta gåvoutbyte var inte endast viktigt för att skaffa litteratur. Det 
kan ha också byggt en nätverksrelation som möjliggjorde att Klemming några år senare kunde fungera som 
en informell informationskanal åt Djurklou.

Under perioden 1862-1866 förändrade delvis belöningssystemet, genom akademiens anslag till 
sockenförteckningar. Belöningarna blev kanske mer av ersättning för arbete, än en hedersbetygelse. 
Samtidigt var akademiens anslag, i alla fall till en början, öronmärkta till just sockenförteckningar. 
Under 1864 utbetalades det pengar ur både föreningens medel och akademiens anslag. Till exempel !ck 
Wahl!sk få 15 rdr från föreningen och 25 rdr från akademien.270 Hofberg tilldelades inget för 1864, då 
hans arbeten ej var färdiga, men 1865 !ck han 200 rdr som ersättning för åtta sockenförteckningar.271

Ibland kunde det visa sig vara svårt att veta hur man skulle tacka någon. I en brevväxling mellan 
Djurklou och Hildebrand under 1864 diskuterades, dels möjligheten att tilldela Djurklou något slags 
belöning från akademien, dels hur de som restaurerat fornlämningarna vid Norrby skulle tackas.

I mars 1864 skriver Hildebrand till Djurklou. I brevet framgår att Djurklou förordat att akademien 
borde ge Hofberg någon form av belöning. Hildebrand skriver att det inte !nns ekonomiska medel, men 
föreslår akademiens prismedalj i silver, som ibland brukade tilldelas någon för hårt arbete.272 Hildebrand 
frågar:

[...] anser Herr Baron en sådan hedersbeteckning äga värde för Dr. Hofberg och tjäna andra till uppmuntran, så vill jag gerna 
derom väcka förslag i akademien.273

Hildebrand menade att ett pris, motsvarande föreningens pris på 5 ducater, inte skulle ha någon vikt för en 
person i Hofbergs ställning. Belöningen !ck således vara symbolisk snarare än ekonomisk. I juli skrev 
Hofberg till Djurklou och meddelade att han fått medaljen från akademien.274  Han visste dock då att det 
var Djurklou som legat bakom.

Djurklou har i detta läge en sådan relation till Hildebrand att han kan få honom att dela ut belöningar. 
I det andra fallet, Norrby, var Hildebrand rådvill och tog åter Djurklou till hjälp. I samma brev skrev han 
att akademien, via skrivelse, ville framföra sin tacksamhet till kronolänsman Flycht för att han och andra 
hjälpte till att restaurera en fornminnesplats i Norrby, Hallsbergs socken.275I brevet frågade Hildebrand hur 
personerna skulle tackas:

Men innan jag upprättar denna erhåller jag få göra en förfrågan, huruvida akademien för anmodat Hr. Flycht att till de 
öfriga i Berättelsen uppgivna personerna framföra akademiens tacksamhet eller om akademien endast här skrifva till 
föreningen, och anmoda Föreningen att gifva alla de nämnda herrarna del av Akademiens tänkesätt, eller om det skulle anses 
lämpligare att var och en för sig betackas genom handbref från Riksantikvarien.276

Föreningen !ck därefter en tacksamhetsskrivelse att vidarebefordra till Flycht, vilken i sin tur anmodades 
vidarebefordra akademiens tacksamhet till alla de män som deltog vid arbetet i Norrby.277  Detta visar att 
det var viktigt med det ceremoniella. Men också att Hildebrand hade ett stort förtroende för Djurklou och 
lät honom vara med och påverka akademiens beslut. 

I undersökningen av den första perioden fanns något exempel på ett gåvoutbyte som innebar att vägra 
att ta emot ersättning för ett utfört arbete, för att inte belasta föreningen och att offra sig för saken. Trots 
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att föreningen, i och med anslutningen till akademien och därpå följande riksdagsbeslut, !ck anslag till att 
ersätta personer, så !nns #era exempel på hur man vägrar ta emot betalning.

När Hofberg skrev till Djurklou i juni 1862 om #yttandet av Väsbystenen, meddelade han att han 
försökte hålla nere kostnaden så mycket som möjligt för projektet och tillade:

Mitt eget lilla besvär, inklusive resan, hoppas jag Du skrifver endast på räkningen af mitt varma intresse för Föreningens 
framgångar.278

I årsberättelsen för 62-63 underströks att Hofberg hade utfört detta arbete ”på egen bekostnad”.279 
I brev till Djurklou i september 1863 skrev Hofberg att han restaurerat en stenkrets i Fjugesta.280  

Återigen är han ivrig att visa att han inte kräver någon betalning:

Jag anhåller att de kostnader som varit förenade med dessa båda minnesmärkens återställande till, så vitt jag göra låtit, 
ursprungliga form, få af mig till Föreningen lemnas, såsom ett bevis på det varma intresse hvarmed jag omfattar dess 
verksamhet.281

I årsberättelsen understryks även här att detta arbete skett på ”Herr Hofbergs egen bekostnad”.
Vad gäller restaurationen av fornlämningen i Lungersås 1864, ville varken Blomberg eller Tottie ha 
ersättning. I brev till Djurklou inför arbetet skrev Blomberg:

Någon gottgörelse för eget besvär kan naturligtvis ej komma ifråga då det gäller en sådan sak.282

Ett par veckor senare skrev Blomberg, att arbetet inte skulle medföra någon kostnad för föreningen.283 
Totties torpare skulle utföra arbetet och om inte Tottie ville stå för kostnaden, skulle Blomberg själv göra 
det. Dessutom hade han själv redan avlönat ett arbetsbiträde, för vilket han inte ville han någon ersättning. 
Månaden efter !ck Djurklou ett tredje brev från Blomberg. Tottie, som varit botrest, hade nu återvänt och 
nekade till all ersättning för det utförda arbetet.284  Vid slutet av året utgick ett tacksägelsebrev från 
akademien till Blomberg och Tottie för arbetet vid Lungersås.285

På våren 1866 skrev Wahl!sk till Djurklou. Han hade fått 40 rdr från föreningen för att ha ordnat 
avskrifter vid Uppsala bibliotek.286 Han skriver att:

[...]mödan för dem varit så ringa att jag ej därför kan fordra någon särskild ersättning.287

 Han var glad om han kunde vara föreningen till nytta. 

6.3.4 Sammanfattning

Under denna period knöts föreningen, genom anslutningen, allt starkare till akademien. Perioden 
präglades precis som den förra, men nu i högsta grad motiverat, av vad som skulle hända med föreningen 
om Djurklou slutade. Djurklous tjänstgöring som kammarherre gjorde att Hofberg !ck vikariera för 
honom en sommar. Relationen mellan de två var densamma, men Hofberg blev under denna period 
alltmer irriterad på Gumælius. Han gav #era gånger uttryck för att man borde få bort ordföranden, då 
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verksamheten, enligt Hofberg, blivit lidande under denne man. Samarbetet med konungens 
befallningshavande rörande viten fortsatte. 

Djurklou stärkte sin relation till Hildebrand. Under denna period blev han kallad till korresponderande 
ledamot för akademien. Nu har de både bytt hederstitlar med varandra. Holmberg har avlidit några år 
tidigare och kontakten med Dybeck verkar bruten. Dybeck kritiserade föreningen hårt i tidningarna för 
föreningens samarbete med akademien. 

Föreningen hade redan under förra perioden tagit kontakter med Kongl. Nordiske Oldkskrift Selskab 
om eventuellt samarbete i utgivning. När Hildebrand !ck notis om detta dröjde det inte länge innan 
beslutet var taget för en antikvarisk tidskrift där föreningen !ck möjlighet att publicera sina årsberättelser. 
Hildebrand skydde inga medel när han inför Djurklou kritiserade det danska sällskapet och dess sekreterare 
Rafn. 

När P. A. Säve 1865 avgick som akademiens antikvitetsintendent diskuterade Hildebrand med Djurklou 
om att han kan få ta över. Djurklou förklararade att han ansåg Dybeck eller Hofberg lämpligare, men att 
han tog tjänsten om han utsågs. Hofberg hade då tidigare uttryckt sin vilja att få den tjänsten och bett 
Djurklou om hjälp för att nå den.

Konsekvenserna för föreningen blev att Djurklou !ck mindre tid till föreningen och till slut blev det 
ohållbart och han blev tvungen sluta som sekreterare. I det läget var Hofberg redo att ta över posten.

Under perioden blev andra personer mer aktiva i föreningens arbete, framför allt O. G. Blomberg och 
Johan Wahl!sk.

Även under denna period visade föreningen förståelse för jordägare som ville ta bort fornlämningar. 
Samtidigt fridlyste man och restaurerade #era fornminnen. På detta sätt etablerades också formella 
kontakter mellan föreningen, konungens befallningshavande och akademien. Föreningens närvaro i på det 
lokala planet blev viktig för akademien i Stockholm. Med ökande forminnesvård krävdes arbetskraft, som 
hämtades ur allmogen, ofta manfolk åt lokala godsägare vars namn förblev anonyma.

Under perioden fanns det några exempel på samlare och givare ur allmogen. Föreningen värderade dessa 
bidrag mycket högt. Det hölls som bevis för att fornforskningen hade nått vad Djurklou kallade ”det 
egentliga folket”.
Vad gäller den litterära sfären så hade man nu möjlighet att publicera sig i akademiens antikvariska tidskrift 
och årsberättelserna kom att fortsättningsvis att publiceras i detta organ. Fortfarande fanns inget eget 
museum, men beslut togs att sammanföra samlingarna med Karolinska läroverkets samlingar, dels för att 
man var i behov av en lokal, dels för att slippa konkurrenssituationen i staden.

Under perioden ingick Djurklou i en gåvorelation med G. E. Klemming vid Kungliga biblioteket, där 
de utväxlade skrifter som på kort sikt kom föreningen till nytta och på lång sikt byggde en 
förtroenderelation som Djurklou själv skulle få nytta av. Annars förkom inga exempel på den investering i 
medarbetare som tidigare funnit i relationen till Hofberg och Grill.

Med anslutningen kom efter ett år också, efter ett riksdagsbeslut, årliga anslag till föreningen för att 
göra sockenförteckningar. På detta sätt kom det tidigare belöningssystemet att bli mer av ett 
ersättningssystem. Samtidigt fanns #era exempel under perioden på hur man vägrade ta emot ersättning för 
utfört arbete åt föreningen.

6. 4  År 1867-1873

6. 4. 1 Nätverket som organisationsform

Relationerna mellan Djurklou, Hofberg och Gumælius är fortsatt intressant att studera. Som tidigare 
framgått så tog Hofberg över Djurklous sekreterarbefattning från och med 1867. I brev till Djurklou 
begärde Hofberg i början av året tillgång till föreningens arkiv.288 Han behövde även lära sig vissa saker 
rörande arbetet som sekreterare. 
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Vad händer när en person som är initiativtagare till en organisation lämnar densamma? Det är här 
intressant att följa verksamheten när föreningen inte längre på samma sätt har tillgång till Djurklous 
kunskaper och nätverk. I källmaterialet tycker jag mig se exempel på hur Djurklous nätverk har betydelse 
för föreningen och dess verksamhet. 

I ett brev från Hildebrand till Djurklou i januari 1867 diskuterades huruvida Hofberg skulle erhålla 
arvode för sockenbeskrivningar som han har lämnat till akademien.289  Hofberg hade tagit upp frågan med 
Djurklou i brevet några dagar tidigare, där han frågat om Djurklou visste vad Hildebrand sagt om arvodet. 
I sitt brev skrev Hildebrand att beslutet ännu inte var taget. Samtidigt frågade han Djurklou var han skulle 
skicka beslutet, till Hofberg eller till föreningen? Genom ett brev från Hildebrand i februari meddelades att 
Hofberg !ck pengar för sockenförteckningarna290 . Här framgår även att akademien med beslutet medgivit 
Djurklous förslag. Då Hildebrand efterfrågar Hofbergs adress, får man anta att Djurklou uttryckt att 
beslutet borde sändas till Hofberg personligen.

Detta kan ses som ett exempel på att Djurklou, trots att han lämnat, fortfarande ses som kontaktperson 
för föreningen. Fler exempel på detta förhållande under perioden följer.

I april, samma år skulle akademiens Antikvarisk tidskrift tryckas och i den föreningens årsberättelser för 
1864 och 1865 publiceras, meddelade Hildebrand Djurklou om detta och frågade huruvida man skulle 
trycka en lista med föreningens ledamöter, som man gjort förra gången.291 Detta är en ju en fråga som 
borde diskuterats med den nya sekreteraren, men Hildebrand vände sig alltså till Djurklou.

Korrespondensen mellan Hofberg och Djurklou fortsatte. Hofberg höll Djurklou underrättad om 
föreningens verksamhet. Under hösten 1867 hittades en dopfunt med inristade runor på Ringkarleby292 
kyrkogård.293 I ett brev beskriver Hofberg fyndet och proceduren kring det för Djurklou. 

Hofberg hade funnit dopfunten nedjunken i en gammal mur och låtit gräva fram den. Hofberg 
meddelade Hildebrand om fyndet. Hofberg skrev, på Hildebrands begäran, till pastorsämbetet  för 
Glanshammar och Ringkarleby, att vid första kyrkostämma göra hemställan till församlingen om att man 
måste överlämna dopfunten till Statens Museum i Stockholm.294 I november skrev Hildebrand och tackade 
Djurklou för allt besvär med dopfunten i Ringkarleby. Det är möjligt att Hildebrand även hade meddelat 
sitt tack direkt till Hofberg, men det arbete som Djurklou utfört i detta fall, går i alla fall inte att se i något 
källmaterial.295  Troligare är väl att Hildebrand fortfarande såg nätverkskontakten som han hade med 
Djurklou, som den kanal, genom vilken han kommunicerar med föreningen.

Ännu ett exempel på hur omgivningen uppfattning av Djurklous roll var när Hans Forsell, som hösten 
1867 höll på med en artikel om föreningen och dess verksamhet, vände sig till Djurklou för att få 
information om densamma.296 I detta fall var det förmodligen också privata kontakter som spelade in. 
Forsell var prästson från Djurklous grannsocken St. Mellösa och hans familj verkar ha haft en relation med 
Djurklous.

I och med att Hofberg skulle ta över som sekreterare, vilket nämnts ovan, ville han ha tillgång till 
föreningens arkiv. I ett brev från februari 1870 visade det sig att Djurklou fortfarande satt på arkivet.297  
Hofberg, föreningens sekreterare, !ck alltså vända sig till den förre sekreteraren för att inhämta 
information som han behövde för att utföra sitt arbete i föreningen.

Det !nns alltså exempel på hur man utifrån fortfarande ser Djurklou som den man vänder sig till när 
man vill kontakta föreningen. Det personliga förtroendet blir viktigare än förtroendet för föreningen som 
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289 Brev från B. E. Hildebrand till Djurklou, dat. 1867-01-14 och ibid.
290 Brev från B. E. Hildebrand till Djurklou, dat. 1867-02-27.
291 Brev från B. E. Hildebrand till Djurklou, dat. 1867-01-04.
292 Dagens Rinkaby.
293 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1867-09-28.
294 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1867-09-28..
295 Protokollet för föreningens årssammankomst 18/12 berör inte händelsen. Protokoll, föreningens årssammankomst 18/12, Föreningen för 
Nerikes Fornminnen, förhandlingar 1856-1894, A1: 1, Årsmötesprotokoll 1856-1910.
296 Brev från Hans Forsell till Djurklou, dat. 1867-10-13.
297 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1870-02-28.



institution, för att tala med Luhmans termer. Likaså verkar Djurklou själv inte vilja släppa 
sekreterarbefattningen helt. 

År 1872 dör Hugo Hamilton, som varit föreningens vice ordförande sedan starten.298 På föreningens 
årssammankomst i februari valdes Djurklou enhälligt som Hamiltons ersättare. Djurklou deltog själv inte 
på sammankomsten. Protokollet från densamma är magert. Men genom Hofbergs brev, daterat dagen efter, 
får man inblick i vad som sades.299 Hofberg var fortsatt den som rapporterade till Djurklou om det som 
hände i föreningen. Fortfarande hade han svårt att hålla tillbaka sin kritiska inställning till Gumælius och 
att han hellre velat se Djurklou som föreningens ordförande:

Lyckligt för föreningen om ordet vice icke behöft vara något pre!x; men så länge Dr. G. röra tungan får föreningen dragas 
med honom.300

Hofbergs hån riktas även till de nya medlemmar i föreningen som, enligt honom, låter sig imponeras av 
Gumælius kunskaper och vältalighet. Redan sommaren 1871 skrev Hofberg till Djurklou att han på nästa 
sammankomst tänkte tillkännage att han med årets utgång tänkte sluta på sin befattning.301  Något mer 
sammankomst hölls dock inte det året och i nästa brev i december behandlades inte detta ämne.302  

Det är fortfarande svårt att se vilken inställning Djurklou hade till Gumælius. Delade han Hofbergs 
uppfattning? Ville han egentligen själv ta över som ordförande? Detta är ju en del av problemet med 
metoden att läsa endast ena sidan i en korrespondens. Som tidigare nämnts !nns knappt heller någon 
korrespondens mellan Djurklou och Gumælius bevarad. Där är relationen mellan Hofberg och Djurklou 
och relationen mellan Hofberg och Gumælius lättare att studera. I brev ett 1867 kallade Hofberg i 
sarkastisk ton Gumælius för ”föreningens celebre ordförande” och akademiens ”sublime hedersledamot”. 
Hofbergs utfall mot Gumælius behöver ju inte endast ses som ett missnöje mot honom. Det kan också vara 
ett sätt att stärka sin egen relation med Djurklou. Föreningens verksamhet verkar i alla fall ha haft negativ 
påverkan av Djurklous frånvaro. Enligt stadgarna med akademien var föreningen skyldig att avge en 
årsberättelse varje år.303 Berättelserna för 1869, 1870 och 1871 samlades till en vilken Hofberg 
triumferande berättade för Djurklou att han fabricerat ihop till 6 foliosidor.304 Han var nöjd över sin 
berättelse, då han ansåg att föreningen under dessa år inte hade uträttat någonting:

(...)men om soppan var kokad på en spik så var det dock en soppa, varmed ordföranden fann sig belåten (...)305

I berättelsen, som för första gången på tre år lämnades till akademien, skrev Hofberg, att man skulle kunna 
tro att uppehållet berodde på ett svalnat intresse hos medlemmarna, men att så inte var fallet:306  

Det huvudsakligaste skälet, hvarföre några särskilda redogörelser för åren 1869, 1870 och 1871 icke blifvit från Föreningen 
till Kongl. Akademien ingifna är, att, sedan Akademien beviljat Föreningens sekreterare särskildt anslag för upptecknande 
och beskrifvande av Nerikes fornlemningar, hans under åren 1869 och 1870 till Akademien ingifna reseberättelser och 
slutligen hans under förledet år utgifna ”Förteckning öfver Nerikes fasta fornlemningar” kunna hvar för sig betraktas såsom 
offentliga redogörelser för en del af Föreningens antiqvariska verksamhet.307
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298 Protokoll, föreningens årssammankomst 1872-02-06, Föreningen för Nerikes Fornminnen, förhandlingar 1856-1894, A1: 1, 
Årsmötesprotokoll 1856-1910.
299 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1877-02-07
300 Ibid.
301 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1871-08-23.
302 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1871-12-09.
303 Utdrag ur akademiens dagbok, 1861-12-10, Inkomna skrivelser 1861-67, E1: 1 Hembygdsförb. Inkomna skrivelser/Diarieförda handlingar 
1861-1917.
304 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1872-02-07.
305 Ibid.
306 Årsberättelse för 1869-1871 (Hofberg, 6/2 1872), B2a: 1, Års- och verksamhetsberättelser 1958-1963.
307 Ibid.



Hofberg räknade alltså här sitt eget arbete, inklusive redovisningen av det, som föreningens verksamhet, på 
ett sätt som väcker frågan om Hofbergs verksamhet i detta läge kunde ses som detsamma som föreningens 
verksamhet. Samtidigt var det, som han skriver till Djurklou, ett retoriskt drag, någonting att visa upp för 
akademien. 

Under perioden fanns också ett intresse av att utnyttja det nätverk som Djurklou byggt upp under åren 
i föreningen. Till den ovan nämnda artikeln vill Forsell även ha information från de andra 
landskapsföreningarna i Sverige och frågar därför Djurklou till vem han ska vända sig i respektive 
förening.308 Våren 1869 kontaktades Gumælius av en norsk fornminnesförening som vill ha 
kontaktuppgifter till landskapsföreningarna i Sverige.309 Gumælius hade inte dessa uppgifter, utan 
tvingades vända sig till Djurklou.

Hur såg då Djurklous kontakter med fornforskarvärlden ut under perioden? Två saker inträffade under 
perioden som har betydelse för Djurklous nätverk. Som tidigare nämnts så lämnade han befattningen som 
föreningens sekreterare på grund av att han fått tjänsten som antikvitetsintendent åt akademien. Detta 
innebar, förutom att han skaffar sig nya kontakter ute i landet, blev mer bunden till Hildebrand och 
akademien. Det andra som inträffade var bildandet av Svenska Fornminnesföreningen 1869. Djurklou 
kom, sedan han inte fått tjänsten som intendent förnyad, alltmer arbeta med personer inom denna 
förening, af Ugglas, Granlund och Mandelgren, för att påverka lagstiftningen kring fornminnen.

Djurklous tjänst som antikvitetsintendent förnyades årligen, men i januari 1871 !ck Djurklou ett brev 
från Kungliga Bibliotekets G. E. Klemming.310  Klemming skrev i förtroende till Djurklou och läckte att 
akademien hos K. Majt. har föreslagit en ny organisation. I denna organisation fanns inte plats för 
Djurklou. Han skulle komma att ersättas av Hans Hildebrand (riksantikvariens son) och Oscar Montelius. 
I ytterligare några brev under våren diskuterade Klemming frågan med Djurklou.311  I juni meddelade 
Klemming att Djurklous tjänst var avskaffad.312  Fortfarande hade Djurklou inte hört något från 
Hildebrand. Det skulle dröja till slutet av juli, innan Hildebrand berättar Djurklou att tjänsten var 
indragen.313 Då har det gått mer än ett halvår sedan Djurklou först !ck läckt information om saken och 
mer än en månad efter att frågan hade varit avgjord. Det !nns inga brev bevarade från Hildebrand under 
denna ”tysta” period och när man läser dennes besked så verkar det inte heller förekommit någon 
korrespondens. I Hildebrands efterföljande brev kan man mellan raderna läsa Djurklous irritation över 
beslutet.314 Möjligen var detta inledningen på en frostigare relation mellan de två. Korrespondensen 
minskade i alla fall efter att Djurklou hade slutat.

I ett brev i december 1868 skrev Hofberg till Djurklou om att han hört att en svensk 
fornminnesförening bildats i Stockholm.315 I februari 1870 skrev Svenska Fornminnesföreningens 
representant, Hermelin, till Hofberg och frågar om han hade en lista över pastorer som var intresserade av 
fornforskning.316 Hermelin behövde alltså ta del av Hofbergs nätverk. Senare samma månad skrev Hofberg 
till Djurklou att han fått en kallelse om att bli ledamot, men inte svarat på den. Det var bråk i Svenska 
Fornminnesföreningen, bland annat hade Dybeck lämnat den.317  Hofberg avvaktade, men året därpå !ck 
föreningen i Närke en förfrågan om man ville arrangera Svenska Fornminnesföreningens sommarmöte i 
Örebro.318 Gumælius såg detta arrangemang som hedrande för staden och föreningen satte ihop en 
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308 Brev från Hans Forsell till Djurklou, dat. 1867-10-13.
309 Brev från G. W. Gumælius till Djurklou, dat. 1869-05-19.
310 Brev från G. E. Klemming till Djurklou, dat. 1871-01-18.
311 Brev från G. E. Klemming till Djurklou, dat. 1871-05-04, 1871-05-30, 1871-05-31.
312 Brev från G. E. Klemming till Djurklou, dat. 1871-06-07.
313 Brev från B. E. Hildebrand till Djurklou, dat. 1871-07-27.
314 Brev från B. E. Hildebrand till Djurklou, dat. 1871-08-15.
315 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1868-12-07, E: 2, 1866-1875, PS: 3 Brev.
316 Brev från O. Hermelin till Hofberg, dat.1870-02-03, PS: 205, Sockenbeskrivningar 1857-1870, Herman Hofbergs arkiv.
317 Brev från Hofberg till Djurklou, dat.1868-02-28, E: 2, 1866-1875, PS: 3 Brev.
318 Protokoll, föreningens årssammankomst 1871-05-10, Föreningen för Nerikes Fornminnen, förhandlingar 1856-1894, A1: 1, 
Årsmötesprotokoll 1856-1910.



bestyrelse, ett slags arrangörskommitté, som skulle ha ansvar för det hela. Föreningen och även Djurklou, 
knöts i och med detta arrangemang allt närmare till Svenska Fornminnesföreningen. 

Djurklou får i Svenska Fornminnesföreningen ett nytt nätverk, som han bland annat använder för att 
driva opinion mot akademien och en ny fornminnesförordning. Magdalena Hillström har skrivit mycket 
om detta i sin avhandling Ansvaret för kulturarvet, Studier i det kulturhistoriska museiväsendets formering med 
särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1872-1919 som jag har behandlat ovan. Jag tänker inte att 
fördjupa mig i den delen. Man skulle dock kanske kunna säga att Svenska Fornminnesföreningen kom 
lägligt för Djurklou, då den drog igång sin verksamhet ungefär samtidigt som Djurklou tvingades sluta 
som antikvitetsintendent. På detta sätt hade han fortfarande en plattform på det nationella planet.

Kontakter mellan sekreteraren Hofberg och andra arbetande ledmöter på fältet, är svårt att studera 
under perioden, då jag inte har någon korrespondens mellan Hofberg och sådana ledamöter. I 
årsberättelserna dyker det endast upp enstaka namn. Under 1867 hade Hofberg uppdragit åt studeranden 
herr Hallgren vid Axbergs prästgård att söka efter ett runstensfragment som Hofberg hört talas om.319 
Hallgren lyckades med uppgiften och fragmentet fördes till Karolinska läroverkets samlingar. Under 1868 
hade herr Roth rest runt i Västernärke och samlat in gamla handlingar och dokument till föreningens arkiv. 
320Annars utfördes arbetet i föreningen, vad går att se i materialet, av Hofberg själv. Lars Sellberg skriver i 
sin avhandling att Hofberg slutade som läkare 1868.321  Sommaren, samma år, hade han besökt 12 av 
Närkes socknar och skickat in sockenförteckningar till akademien.

6. 4. 2 Mötet med allmogen

Eftersom jordägare vanligen, när det åtalades för att ha förstört en fornlämning, skulle föreningen utarbetat 
en broschyr med förteckningar över fornminnen och beskrivningar av olika typer av sådana. Denna skulle 
på föreningens bekostnad tryckas och delas ut till alla kyrkor och sockenbibliotek, samt till jordägare som 
hade fornlämningar på sin jord.322 I årsberättelsen för 1869-71 berättade sekreteraren anekdot om hur 
denna broschyr hade haft effekt:

[...] en jordegare, som före broschyrens emottagande borttagit en mindre i boken omnämnd grafhög sjelf instälde sig hos sekreteraren och 
erkände som förseelse, dervid han visserligen föregaf okunnighet såsom grund till sin lagöfverträdelse, men tillika uttryckte förhoppning, 
att hans öppna och frivilliga bekännelse skulle befria honom från något åtal.323

Nu stod det inte uttryckligen i årsberättelsen att man med dessa jordägare avsåg allmogen. Men tidigare 
beskrivningar av jordägares okunnighet och vandalism hade ju pekat i den riktningen.

Det !nns under denna tid få fall som kan visa på hur mötet mellan föreningen och allmogen såg ut. Ett 
återkommande exempel, och som under denna period säger något om jordägares inställning till 
fornlämningar på sin jord, är Väsbystenen. I årsberättelsen för 1867 skriver Hofberg att stenen under året 
hade blivit omkullvräkt och krossad. Föreningen avsåg därför att #ytta den till en lämpligare plats.324  I 
denna berättelse beskrevs händelsen i lugn ton. Men i september samma år berättade Hofberg om 
händelsen i ett brev till Djurklou.325 Hofberg hade låtit utfästa belöning åt den som upptäckte den som 
utfört dådet. Men han hade redan sina misstankar:

Jag fruktar nästan att stenens förstöring blifvit föranstaltad av Nämndemannen Olof Ersson i Wäsby, en girigbuk och för 
öfvrigt en lymmel, som lärer visat sig förargad öfver, att vägfarande plägar stanna nere på vägen, och gå upp till kullen, för att 
se på den ståtliga stenen, dervid de år gärdet var i säde, några sädesstånd kanske blefvo nertrampade.326
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319 Årsberättelse för 1867 (Hofberg), B2a: 1, Års- och verksamhetsberättelser 1858-1963.
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Hofberg skrev också att bitarna av stenen skulle föras till kyrkogården i Kräcklinge, där man skulle låta 
sätta in den i kyrkogårdsmuren. Detta nämns även i årsberättelsen, men har sedan strukits över. Stenen 
be!nner sig dock där idag.

Ett exempel på allmogen som anonym arbetskraft !nns under perioden. I årsberättelsen 1868 skrev 
man hur man under året genomförde grävningar på hemmanet Kapellets ägor i Kräklinge.327  Hofberg 
ledde utgrävningarna, för vilka han tilldelades 30 rdr. I berättelsen skrev man att art arbetet ”bedrefvos 
med en arbetsstyrka af 7 man”. Dessa person var anonyma.

Några exempel på samlare och givare ur allmogen omnämns under perioden. I årsberättelsen 1867 skrev 
man:

Äfven i år har Föreningen haft fägnades emottaga ett par smärre afhandlingar hvilka oafsedt deras större och mindre 
förtjenster i antiqvariskt och ethnogra!skt hänseende, hafva ett obestridligt värde, såsom ugörande ett glädjande bevis på, att 
Föreningens sträfvanden och syftemål börja blifva klara för, och med intresse omfattas af det egentliga folket.328

Språkbruket liknade det på vilket sätt Djurklou några år tidigare hade betonat betydelsen av att det 
upptecknade kom från ”det egentliga folket”. I årsberättelsen skrev man hur tre personer från detta folk 
hade bidragit. Den första var skolläraren i Wintrosa, Herr Gilius Lundqvist, som hade lämnat en 
förteckning över vidskepliga bruk och sedvänjor och som föreningen hoppades senare komma in med en 
ordlista. 

Denna person är intressant på två sätt. För det första är han den första skollärare som jag stött på i 
materialet i rollen som upptecknare och givare. För det andra är det tydligt att föreningen anser honom 
tillhöra vad man kallar ”det egentliga folket” eller allmogen. 

I årsberättelsen skrev man också att föreningen fått mottaga en förteckning med allmogeord från en 
yngling från Finnshyttan, vid namn Per Persson.329  Hofberg skrev:

Detta bidrag af en ung man ur det egentliga folket, vittnar på ett fördelaktigt sätt ej mindre om samlarens #it än goda 
kunskaper [...].330

Uttrycket ”det egentliga folket” återkommer återigen.  Ett tredje exempel var en 70-årig torparhustru, Maja 
Kajsa Berglund, från Fjugesta ägor i Knista socken, som hade lämnat in en uppsats som bland annat 
innehöll hennes barndomsminnen.

Utöver dessa tre fanns en samlare som omnämns i Hofbergs sockenbeskrivningar från denna 
period,nämndemannen Jonas Jonsson i Skruku, Sköllersta socken.331  Han hade föremål i sin samling från 
inte mindre än fem olika socknar, de #esta stenyxor.

6. 4. 3 Gåvans sociala funktion

Under denna period var föreningen fortfarande ansluten till akademien och sände in sina årsberättelser för 
publicering i Antiqvarisk tidskrift. I ett PS till ett brev till Djurklou i september 1869 skrev dock Nils 
Månsson Mandelgren:

Man har sagt mig att Baronen tänker utgifva en antikvarisk tidskrift.332
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327 Årsberättelse för 1868 (Hofberg, 9/1 1869), B2a: 1, Års- och verksamhetsberättelser 1858-1963.
328 Årsberättelse för 1867 (Hofberg), B2a: 1, Års- och verksamhetsberättelser 1858-1963.
329 Ibid.
330 Årsberättelse för 1867 (Hofberg), B2a: 1, Års- och verksamhetsberättelser 1858-1963..
331 Hofbergs sockenbeskrivningar 1868-69 (avskrift), Asker, Gellersta, Hofsta, Hallsberg, Sköllersta m. #., Hofbergs arkiv.
332 Brev från N. M. Mandelgren till Djurklou, dat. 1869-09-12, E: 2, 1866-1875, PS: 3 Brev.



Redan i januari samma år hade tidskriftsfrågan väckts av adjunkten Magnus Roth på föreningens 
årssammankomst.333  Efter diskussioner beslutade man tillsätta en kommitté som vid nästkommande 
sammankomst skulle återvända till saken. I ett brev till Djurklou hösten 1869 lade Hofberg upp planerna 
för tidskriften. På Djurklous uppmaning hade Hofberg skrivit till #era personer för att få bidrag till 
densamma. Både Djurklou och Hofberg tillhörde den ovan nämnda tidskriftskommittén. Hofberg var 
märkbart oense med Gumælius om tidskriften karaktär:

Jag hoppas, då vi i början af oktober kunna bedja dig oss öfriga närboende redaktionsmedlemmar samlas i Örebro, kunna 
rucka litet på Doktorns åsikter.334

Hofberg fortsatte sedan brevet med att ifrågasätta resterande redaktionsmedlemmars pålitlighet. Om 
tidskriften väl skulle komma igång, lovade Hofberg att ta ansvaret för den. 

I december samma år skrev Hofberg till Djurklou apropå Svenska Fornminnesföreningens stiftande i 
Stockholm att man var tvungen att komma till ett avgörande om tidskriften.335  Hofberg fruktade att, då 
Svenska Fornminnesföreningen förmodligen skulle komma att ge ut en tidskrift, och att denna 
förmodligen skulle röra hela landet, Närkeföreningens tidskrift skulle få svårt att få vetenskapliga bidrag. 
Det !nns inga spår av tidskriftsfrågan i protokollet till 1870 års sammankomst.336

Hur gick det då med mueifrågan? På årssammankomsten i augusti belutades att kungörelser skulle gå ut 
till länetes invånare för att få in gåvor till föreningen.337 Dessa eventuella gåvor skulle lämnas till läroverkets 
samlingar. Försöket hade dock ingen verkan. Karolinska läroverkets samling var alltså fortfarande den plats 
där föreningen förvarade sina föremål.

I ett brev till Djurklou på sommaren 1867 gick Hofberg igenom vilka enskilda fornsakssamlingar som 
!nns i Närke.338  Dessa var Baron Hamiltons på Bo, Giöbels på Mårdsätter, och den Grillska samlingen på 
Mariedamm. Dessutom förvarades Närkeföremål hos akademien i Stockholm, vid läroverket i Örebro, hos 
Hofberg själv och hos nämndeman Petter Persson i Logsjö. Det är intressant att se hur föreningens vice 
ordförande och sekreterare sitter på privata samlingar samtidigt som man uppmanar andra att skänka sina 
föremål till föreningen.

På årssammankomsten 1870 tas frågan om provinsmuseum upp på nytt.339 Efter en diskussion mellan 
Djurklou och Gumælius om vad museisamlingarna skulle innehålla, beslutade man undersöka om 
föreningen kunde få använda en lokal på slottet i Örebro. I maj 1871 hölls nästa årssammankomst. Här 
diskuterades huruvida man skulle arrangera Svenska Fornminnesföreningens sommarmöte i Örebro, så 
museifrågan !ck vila tills vidare. I årsberättelsen för 1869-71 skriver man att föreningen under detta 
sommarmöte anordnade en utställning av dess samling av fornsaker, således den första offentliga visningen.

I slutet på sommaren 1871 skrev Hofberg till Djurklou om att föreningen snart måste ha ett 
sammanträde för ordnandet av ett provinsmuseum, om något sådant skulle komma till stånd.340 På 
årssammankomsten i februari 1872 stod museifrågan på dagordningen igen. Hofberg !ck i uppdrag att 
skaffa lokal för förvaring av fornsaker som föreningen fått från Nerikes kyrkor.341  Protokollet är kortfattat. 
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333 Protokoll, föreningens årssammankomst 1869-01-09, Föreningen för Nerikes Fornminnen, förhandlingar 1856-1894, A1: 1, 
Årsmötesprotokoll 1856-1910.
334 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1869-09-21, E: 2, 1866-1875, PS: 3 Brev.
335 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1869-12-07, E: 2, 1866-1875, PS: 3 Brev.
336 Protokoll, föreningens årssammankomst 1870-08-30, Föreningen för Nerikes Fornminnen, förhandlingar 1856-1894, A1: 1, 
Årsmötesprotokoll 1856-1910.
337 Protokoll, föreningens årssammankomst 1867-12-10, Föreningen för Nerikes Fornminnen, förhandlingar 1856-1894, A1: 1, 
Årsmötesprotokoll 1856-1910.
338 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1867-06-21, E: 2, 1866-1875, PS: 3 Brev.
339 Protokoll, föreningens årssammankomst 1870-12-10, Föreningen för Nerikes Fornminnen, förhandlingar 1856-1894, A1: 1, 
Årsmötesprotokoll 1856-1910.
340 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1871-08-23, E: 2, 1866-1875, PS: 3 Brev.
341 Protokoll, föreningens årssammankomst 1872-02-06, Föreningen för Nerikes Fornminnen, förhandlingar 1856-1894, A1: 1, 
Årsmötesprotokoll 1856-1910.



I ett brev till Djurklou, som inte var närvarande vid sammankomsten, skrev Hofberg om sin frustration 
över Gumælius oförmåga att få något gjort. Frågan om provinsmuseum hade skjutits på framtiden:

[...] genom ordförandens förklaring, att han ”alldeles glömt bort”, att tala vid Baron Åkerhielm om rum på slottet.

Under detta sammanträde beslutades även att föreningen i fortsättningen skulle trycka sina årsberättelser 
själv. Det är svårt att veta vad detta innebar i praktiken då föreningen året efter lade ner verksamheten.

När det gäller det gåvoutbyte som handlar om att bygga nätverksrelationer genom att investera i 
medarbetare !nns inga konkreta exempel i materialet. Dock !nns exempel på hur andra, likt kyrkoherden 
Anders Ekelund tidigare,  försöker utnyttja sin kontakt med Djurklou genom fornforskningen, till att 
vinna andra fördelar. I januari 1870 skrev en Otto Wilhelm Srömbom, i Blidsberg till Djurklou.342  De 
hade träffats under någon av Djurklous resor som antkvitetsintendent och Strömbom hade då meddelat 
honom några polskor. Nu hade Strömbom sökt en skollärartjänst i Stora Mellösa i Närke och då han visste 
att Djurklou kom från grannsocknen bad han honom att använda sitt nätverk och lägga några goda ord för 
honom. Om Djurklou hjälpte honom med denna tjänst, skulle han fortsatt meddela honom fornminnen. 
Ett annat exempel är från 1872-1873 där Djurklou har en brevväxling med en pastor i Sorunda, E. H. 
Anell. Anell verkar ha koppling till Stora Mellösa, då han i brev till Djurklou diskuterade gemensamma 
bekanta därifrån.343 Djurklou skrev till Anell för att hjälpa Svenska Fornminnesföreningens sekreterare, 
Victor Grandlund att få tag på en skrift från Anells socken. Anell lovade att hjälpa till men bad även 
Djurklou att hjälpa honom genom sina kontakter.344 Anell skulle ställa upp i kyrkoherdeval och behövde 
någon högt uppsatt person i detta sammanhang att lägga några ord för honom. Anell råkade känna till att 
Djurklou var barndomsvän med ecklesiastikministerns fru. I ett brev från Anell till Djurklou i april 1873 
framgår att Djurklou tog på sig uppdraget.345

Slutligen är det intressant att återvända till gåvorelationen mellan Djurklou och G. E. Klemming på 
Kungliga biblioteket. Som nämnts ovan hade dessa herrar ett gåvoubyte som handlade om skrifter av olika 
slag. Under denna period avslöjade Klemming, som nämnts, att Djurklous intendentsjänst skulle upphöra, 
långt innan Djurklou !ck denna information den officiella vägen. Klemming meddelade honom 
informationen i förtroende. Detta förtroende, kan man anta, hade byggts genom utväxling av gåvor under 
en längre tid.
Under perioden !nns inte så många belöningar att skriva om. Precis som tidigare får dessa mer av 
ersättningskaraktär. De tre tidigare nämnda personerna ur allmogen som lämnade bidrag under 1867, 
belönades med mindre summor.346  Under 1868 tilldelades M. Roth hela akademiens anslag på 90 rdr för 
att han runt om i Västernärke samlat skrifter till föreningens arkiv.347 I berättelsen för 1869-71 !nns inga 
belöningar.348

På förslag av Gumælius och Hofberg beslutade föreningen att 1867 kalla norrmännen överintendenten 
och kammarherren Holst och expeditionssekreteraren N. Nicolaysen till hedersledamöter. I årsberättelsen 
för 1867 kan man läsa att dessa båda herrar hade lämnat böcker i gåva till föreningen, möjligen var det 
detta som ledde till utnämningen.349

Slutligen är det intressant att studera den gåvorelation som byggde på att man vägrade ta emot 
ersättning för sitt arbete för att inte belasta föreningen. Denna inställning verkar helt saknas under denna 
period. Vid föreningens sammankomst 1867 beslutade, som tidigare nämnts, att ett arvode för en 
utgrävning i Knista socken.350 Ett sådant arbete skulle Hofberg några år tidigare ha bekostat själv. Det 
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342 Brev från Otto Wilh. Strömbom till Djurklou, dat. 1870-01-06, E: 2, 1866-1875, PS: 3 Brev.
343 Brev från E. H. Anell till Djurklou, dat. 1872-02-12, E: 2, 1866-1875, PS: 3 Brev.
344 Brev från V. Granlund till Djurklou,dat. 1873-02-24 och brev från E. H. Anell till Djurklou dat. 1873-03-23,E: 2, 1866-1875, PS: 3 Brev.
345 Brev från E. H. Anell till Djurklou, dat. 1873-04-06, E: 2, 1866-1875, PS: 3 Brev.
346 Årsberättelse för 1867 (Hofberg), B2a: 1, Års- och verksamhetsberättelser 1858-1963.
347 Årsberättelse för 1868 (Hofberg, 9/1 1869), B2a: 1, Års- och verksamhetsberättelser 1858-1963.
348 Årsberättelse för 1869-1871 (Hofberg, 6/2 1872), B2a: 1, Års- och verksamhetsberättelser 1858-1963.
349 Årsberättelse för 1867 (Hofberg), B2a: 1, Års- och verksamhetsberättelser 1858-1963.
350 Årsberättelse för 1867 (Hofberg), B2a: 1, Års- och verksamhetsberättelser 1858-1963.



faktum att Hofberg slutade som läkare 1868 kan naturligtvis ha påverkat honom att ta betalt och försörja 
sig som fornforskare.351  Ett annat exemepel handlade om att Svenska Fornminnesföreningen ville gör 
utgrävningar på Vinön. Hofberg skulle ställa upp om det kunde anslås medel.352 Hofbergs inställning 
visade sig inte minst i ett brev till Djurklou i slutet av 1871. Här beklagade han sig för att han hade fått 
lägga ut pengar i samband med Svenska Fornminnesföreningens sommarmöte i Örebro samma år:

Jag !ck betala rätt duktigt för mötet i somras, frakter, förskotter och annat möjligt, icke allenast för en hel hop som tillkom 
vår förening [...].353

6.4.4 Sammanfattning

Denna period präglades av Djurklous frånvaro. Det visade sig bland annat genom att man hade problem 
att få ihop årsberättelser att skicka in till akademien och, om man ska tro Hofberg, många sammanträden 
som inte ledde någonstans. Samtidigt som Djurklou hade avgått som sekreterare så behövdes han från olika 
håll. Han innehade fortfarande föreningens arkiv, vilket gjorde att Hofberg !ck be honom om hjälp för att 
utföra sitt arbete. I Hildebrands och andras ögon var han fortfarande föreningens sekreterare. Ville man 
något rörande föreningen, vände man sig till Djurklou. Hofbergs inställning till  Gumælius, var densamma 
som tidigare. Han beklagade sig på ordförandens oförmåga att få saker gjorda. Mot slutet av perioden 
kommer Djurklou tillbaka, då i rollen som vice ordförande efter Hamiltons död.

Kontakten med akademien gick, som sagt, till stor del genom Djurklou. En dag !ck Djurklou veta att 
hans intendenttjänst för akademien skulle komma att att dras in. Trots den nära relation som Djurklou och 
Hildebrand verkade ha, så !ck han inte beskedet från honom. Istället läcktes det i förtroende från 
Klemming. Det skulle komma att dröja en lång tid innan akademien gav Djurklou besked på officiell väg.

Under denna period fanns inte så många möten med allmogen att skriva om, i alla fall inte som 
jordägare eller arbetskraft, men de exempel som !nns visar samma sak som tidigare, som jordägare den 
okunniga allmogen som förstör eller som arbetskraft i anonymitet. Samtidigt fanns det exempel på samlare 
och givare ur denna allmoge. Deras arbeten ses, som tidigare, som mycket värdefulla, mer på grund av 
avsändare än av innehåll.
Under 1869 påbörjade föreningen arbetet med en egen tidskrift, men problem med att få in material och 
konkurrensen med den nybildade Svenska Fornminnesföreningen gör att man beslutade att avvakta. I 
museifrågan hände inget.

Föreningens belöningssystem fungerade nu dåligt, dels på grund av att fokus nu låg mer på akademiens 
anslag, dels för att det inte !nns någon att belöna. Den uppoffrande inställning som medarbetare tidigare 
uppvisat, genom att avstå ersättning för arbeten verkade under denna period helt ha upphört.

6. 5 År 1877-1887

6. 5. 1 Nätverket som organisationsform

I januari 1877 skrev Hofberg till Djurklou. Han hade lämnat Närke och arbetade i Stockholm som 
sekreterare för Sällskapet för nyttiga skrifters spridande.354 Hofberg och Djurklou höll kontakten. På våren 
samma år skrev Hofberg att han förstod att Djurklou var besviken på Örebro:

Jag prisar min tilltagsenhet att [...] vända örebroarne ryggen men försöket lyckades och jag är innerligen glad åt min #yttning 
hit.355
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351 Sellberg (1993), a.a., s. 161.
352 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1872-04-30, E: 2, 1866-1875, PS: 3 Brev.
353 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1871-12-09, E: 2, 1866-1875, PS: 3 Brev.
354 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1877-12-09, E: 3, 1876-1880, PS: 3 Brev.
355 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1877-03-05, E: 3, 1876-1880, PS: 3 Brev.



Hofberg beskrev sin #ytt till Stockholm nästan som ett #yktförsök.
Sent på hösten 1877 skrev Hildebrand till Djurklou.356 I brevet skrev han om Gumælius död. Han 

träffat honom bara en kort tid innan. Kort efter skrev också Hofberg till Djurklou. Den förre ordförandens 
död var inte inte det första ämnet han lät avhandla i brevet. Men han kommenterade ändå dödsfallet:

Jag förmodar att all officiös ståt nu är slutad öfver Gubben Gumælius; Officiellt blev väl med detsamma Nerikes 
fornminnesförening jordad. En minnesvård af densammas verksamhet är åtskilliga kyrkliga föremål, som förmodligen ännu 
ligga i Gumæli spannmålsbod. Det vore väl skäl att reklamera den till skolans samlingar; eljest torde de vandra på auktion 
och det vore skada.357

Ett sista utfall mot den förre ordföranden som fortfarande irriterade Hofberg. Men föreningen begravdes 
inte med Gumælius.  Den 4 december 1878 hade Djurklou gjort upp förslag till stadgar för en ny 
fornminnesförening.358  Samma månad skrev Wahl!sk ett uppmuntrande brev till Djurklou: 

Att Herr Baron skulle låta sitt verk Nerikes fornminnesförening lefva upp igen vid lämpligt tillfälle, var att förvänta och det 
är fornminnesvännerna serdeles glädjande att så skett.359

I december 1878 samlades medlemmarna hos Djurklou i Örebro.360 En ny styrelse valdes med 
landshövdingen Axel Bergström som ordförande. Redan 1860 hade Rääf, i ett brev till Djurklou, föreslagit 
att landskapsföreningarna borde ha respektive landshövding i toppen, vilken genom sin upphöjda plats, 
skulle förhindra splittring. Djurklou själv valdes in i den nya styrelsen, men tackade nej, och fortsatte 
endast att verka som revisor. I brev till Hildebrand i början av följande år skrev Djurklou:

Jag har för andra gången tagit itu dermed men gjort till villkor att ej behöfva blifva hvarken dess ledare eller synlige 
styrelseledamot.361

Djurklou var vid direktör för hjälmarsänkningsbolaget vars projekt precis hade påbörjats. I början av 1880 
skrev Djurklou åter till Hildebrand:

Min tid förmenar mig det, och när jag ej kunnat taga saken i egna händer har jag helt och hållet dragit mig tillbaka och 
intager tills vidare en afvaktande hållning.362 

Ungefär samtidigt diskuterade Djurklou saken i en brevväxling med Hans Hildebrand, riksantikvariens 
son, som i sitt brev nämnde att Djurklou ”sett sig nödsakad att lämna den litterära verksamheten för den 
praktiska”.363 Men samtidigt som som han tänkte trappa ner från fornforskningen, hade han, förutom att 
vara föreningens revisor, korrespondens med Hildebrand och akademien, med Svenska 
Fornminnesföreningens ledamöter, med J. A. Lundell som dragit igång en landsmålsförening vid Uppsala 
universitet och, inte minst, med Arthur Hazelius och dennes verksamhet. Hazelius bjöd in Djurklou och 
andra ur Nerikes fornminnesförening i samfundet för Nordiska museet och efterfrågade Djurklous nätverk 
när hans skulle försöka skaffa ombud till samfundet i Örebro.364
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356 Brev från B. E. Hildebrand till Djurklou, dat. 1877-11-30, E: 3, 1876-1880, PS: 3 Brev.
357 Brev från Hofberg till Djurklou, dat. 1877-12-01, E: 3, 1876-1880, PS: 3 Brev.
358 ”Förslag till stadgar för Nerikes Fornminnesförening, uppsatt den 4 december 1878 af G. Djurklou”, Föreningen för Nerikes Fornminnen, 
förhandlingar 1856-1894, A1: 1, Årsmötesprotokoll 1856-1910.
359 Brev från J. Wahl!sk till Djurklou, dat. 1878-12-15, E: 3, 1876-1880, PS: 3 Brev. 
360 Protokoll vid utlyst sammanträde 1878-12-18, Föreningen för Nerikes Fornminnen, förhandlingar 1856-1894, A1: 1, Årsmötesprotokoll 
1856-1910.
361 Brev från Djurklou till Hildebrand,  dat. 1879-01-21, citat hämtat ur Waldén (1956), a.a., s. 108.
362 Djurklou till B. E. Hildebrand, dat.1880-01-31, citat hämtat ur Waldén (1856), a.a., s. 109.
363 Brev från Hans Hildebrand till Djurklou, dat. 1880-02-01, E: 3, 1876-1880, PS: 3 Brev.
364 Brev från A. Hazelius till Djurklou, dat. 1880-05-19, E: 3, 1876-1880, PS: 3 Brev.



Hildebrand hade fortfarande förtroende för Djurklou. Sommaren 1878 skrev denne till honom och 
efterfrågade hans tjänster.365 I början av februari hade skolläraren Johan Eriksson i Lilla Mellösa i Stora 
Mellösa socken ansökt hos akademien om att få ta bort en ättehög från sin mark. Skolläraren hade först 
fått avslag, då hans argument var för svaga. Akademien underättade konungens befallningshavande med 
anhållan om att fridlysa fornlämningen. Skolläraren överklagade därefter beslutet hos Kungl. Maj:t och i 
bilaga hade kyrkoherden och organisten på orten intygat att hans uppgifter var sanningsenliga. Akademien 
var således tvungna att besiktiga fornlämningen och då varken Hildebrand eller någon annan från 
akademien kunde resa kopplades Djurklou in. I ett brev till Djurklou senare samma sommar tackade 
Hildebrand honom å akademiens vägnar. Akademien hade utifrån Djurklous besiktning, tillstyrkt bifall till 
att ta bort lämningen.366

I Nerikes fornminnesförening hade man enligt medlemsförteckningen för 1879 187 medlemmar. Den 
stora skillnaden mot tidigare var att minst en tredjedel av medlemmarna var kvinnor.367  En del gamla 
namn återkommer, men många är nya. Under 1885 försökte föreningen öka verksamheten genom att 
skicka cirkulär till personer i länet som föreningen ansåg lämpliga som sockenombud.368 Man lät upprätta 
en förteckning med namn på dessa. I årsberättelsen för 1885 skriver man att de #esta besvarades med att 
man tog på sig uppdraget. 369 Då förteckningen över de som !ck cirkuläret inte !nns i arkivet, har jag, 
utifrån de cirkulär eller brevkort som kom tillbaka, vissa svarade per brev, försökt att återskapa denna 
förteckning så gått det går.370 I och med att alla inte har svarat går det inte att se hur många föreningen 
skickade till. Men den kan ändå besvara hur många som tackade ja som sockenombud. Totalt svarade 137 
personer. Av dessa tackade 14 nej av olika anledningar och på olika sätt. Vissa tackade kortfattat nej, andra 
argumenterade utförligt i brev. Således skulle föreningen 1885 ha haft 123 sockenombud i länet.
Det är svårt att beskriva hur den nya föreningens använde eventuella nätverk för att organisera 
verksamheten då jag endast har tillgång till protokoll och årsberättelser. Jag har gått igenom breven till 
Djurklou mellan 1877 och 1880, men då det gav så lite information, valde jag stanna där i detta material. 

6. 5. 2 Mötet med allmogen

I protokoll och årsberättelser under perioden !nns det få spår av att man genomförde några 
undersökningar ute på fältet. Den ovan nämnda undersökning som Djurklou utförde åt akademien 
genomfördes sommaren innan föreningen återuppstod. Detta gör det svårt att studera något möte med 
allmogen ute på fältet. En grupp som Djurklou redan från början ville använda i föreningens verksamhet 
och som föreningen åtminstone i den tredje undersökningsperioden räknade som allmoge, var 
folkskollärarna. I 1879 års medlemsförteckning har jag endast identi!erat ett par i denna kategori.371 Men 
tidigare nämnda utskick i syfte att värva lämpliga sockenombud kan avslöja något.372  Förteckning över de 
tilltänkta upptecknades !nns som sagt inte kvar. Jag har försökt att sammanställa informationen rörande de 
137 personer som svarade på utskicket.373 Alla går inte att identi!era fullt ut. Det som går att se, är att  
123 av de 137 svarande tackade ja till att bli sockenombud och av de folkskollärare jag kunnat identi!era 
hade 26 av 27 tackat ja. Av föreningens sockenombud 1885 var alltså minst 26 av dem folkskollärare. De 
representerade 25 socknar i länet.
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365 Brev från B. E. Hildebrand till Djurklou, dat. 1878-06-18, E: 3, 1876-1880, PS: 3 Brev.
366 Brev från B. E. Hildebrand till Djurklou, dat. 1878-07-01, E: 3, 1876-1880, PS: 3 Brev.
367 Medlemsförteckning 1879, D1: 2, Medlemsmatriklar 1879-1930. Anledningen till att andelen inte går att fastställa exakt, är att det, på 
grund av begränsad information, i vissa fall inte går att avgöra.
368 Protokoll, Nerikes fornminnesförening, årsmöte 1885-02-28, Föreningen för Nerikes Fornminnen, förhandlingar 1856-1894, A1: 1, 
Årsmötesprotokoll 1856-1910.
369 Årsberättelse för 1885 (Styrelden, 28/2 1886), B2a: 1, Års- och verksamhetsberättelser 1858-1963.
370 Inkomna skrivelser 1884-88, E1: 1 Hembygdsförb. Inkomna skrivelser/Diarieförda handlingar 1861-1917.  Av utrymmesskäl och på grund 
av att det inte gått att sätta en identitet på alla namn, har jag valt att inte ta med denna förteckning i bilagan med personförteckningen. 
371 Medlemsförteckning 1879, D1: 2, Medlemsmatriklar 1879-1930.
372 Årsberättelse för 1885 (Styrelden, 28/2 1886), B2a: 1, Års- och verksamhetsberättelser 1858-1963.
373 Inkomna skrivelser 1884-88, E1: 1 Hembygdsförb. Inkomna skrivelser/Diarieförda handlingar 1861-1917.



Under 1885 kom det in en anmälan om att en jordägare i Granhammar gjort fornfynd.374 En person 
uppdrogs att kontakta jordägaren om fyndet skulle kunna lämnas in till samlingarna. År 1887 inkom en 
ansökan om att få ta bort ett fornminne:

Af egaren till den mark hvari den s. k. Hasslabacken/Hesselkullen i Skyberga Hardemo är belägen, hade förfrågan gjorts, om 
han !nge borttaga nämnda kulle, men då denna !nnes i Hofbergs handskrifna anteckningar upptagen såsom ett fornminne, 
skulle jordegaren hänvisas till Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien för att erhålla, om möjligt, ett sådant 
tillstånd.375

I och med att jordägaren var anonym i protokollet går det inte att veta om den skulle kunna räknas till 
allmogen, men citatet är intressant på #era sätt. För det första kan man fundera på om jordägaren följde en 
tidigare praxis. Kanske hade han tagit del av den information som föreningen under tidigare decennier 
skickat ut, om att föreningen skulle kontaktas. För det andra är det intressant att styrelsen, endast genom 
att hänvisa till Hofbergs beskrivning av kullen som fornminne, avfärdade ärendet och överlät till jordägaren 
att själv vända sig till akademien. Var fanns kompetensen och engagemanget för fornforskningen? Jag har 
inte funnit jordägarens ansökan bland föreningens inkommande skrivelser för tiden och årsberättelsen 
återger i stort detsamma som protokollet.

Eftersom något arbete på fältet inte beskrivs, går det inte heller se hur den eventuella arbetskraften 
skildras. Jag har inte kunnat upptäcka några samlare bland allmogen under denna period. Bland de 
namngivna givarna !nns någon skollärare, men annars inga gåvor från allmogen.

6. 5. 3 Gåvans sociala funktion

Om föreningen under denna period inte arbetade så mycket ute i landskapet, så var arbetet i Örebro mer 
målmedvetet. Den eviga fråga, tillgången till den litterära sfären: en tidskrift, ett museum. Både vid 
årsmötet och det första styrelsemötet 1880 diskuterades önskan om att både utgiva en tidskrift och att 
skaffa en lokal för föreningens samlingar.376 Två ledamöter !ck i uppdrag att undersöka frågan om lokal. 
Året efter föreslogs ett av tornen på slottet som lämplig plats.377 På styrelsemötet i februari 1881 
diskuterade man att dels söka tillstånd från Kungl. Maj:t om att få använda lokalen, dels att från 
konungens befallningshavande och landstinget ansöka om anslag till verksamheten. Man skulle dessutom 
upprätta listor där personer kunde teckna sig för ekonomiska bidrag till föreningen. Vid föreningens 
årsmöte 1881 presenterade arkitekten och föreningsledamoten Kjellström ett kostnadsförslag.378  Att inreda 
sydvästra tornet på slottet till museum skulle kosta 7219 kr.

I maj 1881 gjorde man ansökan om tillstånd och anslag till respektive myndighet.379  Hos landstinget 
skulle man söka 500 kr årligen under femårsperiod. De listor där man kunde teckna sig för ekonomiska 
bidrag till föreningen skulle sändas till följande:

till Konungens befallningshavande   till lektorerna för läroverken inom länet
till cheferna för inom länet förlagda regementen  till ordförandena inom kommunalnämnderna i länet
till borgmänstare i länets städer    till possessionater och andra, som kunna antagas vara 
till ordförandena i drätselkamrarna i länets städer  för saken intresserad
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374 Protokoll, Nerikes fornminnesförening, styrelsemöte 1885-03-06, Föreningen för Nerikes Fornminnen, förhandlingar 1856-1894, A1: 1, 
Årsmötesprotokoll 1856-1910.
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379 Protokoll, Nerikes fornminnesförening, styrelsemöte 1881-05-05, Föreningen för Nerikes Fornminnen, förhandlingar 1856-1894, A1: 1, 
Årsmötesprotokoll 1856-1910.



Dessa listor skull distribueras i samband med landstinget sammankomst för året. I slutet av 1881 meddelas 
att föreningen fått tillstånd av Kungl. Maj:t och anslag för år 1882-1886 från landstinget.380 Från och med 
nu handlar protokollen nästan uteslutande om museifrågan. I mars 1885 beslutar man skicka en skrivelse 
till Karolinska läroverket om att få skolan att lämna sin samling i deposition till fornminnesföreningen och 
det planerade museet.381 Under sommaren 1887 deponerades så läroverkets fornsamling på 305 nummer 
till föreningen och museet.382  Den 20 augusti 1887 öppnade museet för allmänheten. För första gången, 
om man bortser från utställningen på sommarmötet 1871, hade föreningen möjlighet att visa upp sina 
samlingar för en publik. På några få år hade man klarat av vad den tidigare föreningen inte klarat på 17 år. 
Tidskriftsrågan var dock fortfarande olöst.I några av årsberättelserna för 1884 och 1885 namngavs givare 
till föreningen. I berättelsen för 1884 fanns fem namngivna personer, i den för 1885 fanns tio, men då 
man i denna valde att inte skriva in alla är det svårt att veta hur många det var.383 Då det inte fanns någon 
egen tidskrift eller publicering i akademiens tidskrift, är det svårt att värdera betydelsen av detta.

På grund av att jag under denna period endast undersöker protokoll, årsberättelser och officiella 
skrivelser, är det svårt att se om något investerande gåvoutbyte likt det som Djurklou varit en del av 
tidigare pågick. Men då Djurklou hade dragit sig tillbaka och endast hade en avvaktande roll i föreningen 
torde det inte vara sannolikt.

I det förslag till stadgar som Djurklou ställde upp och som togs av föreningen skriver man att alla som 
vill och kan betala medlemsavgiften var välkomna i föreningen men att styrelsen kan kalla ”aktade nordiska 
forskare” till hedersledamöter.384 Några sådana kallades dock inte under perioden. Inte heller delades det ut 
några belöningar.
Om det gåvoutbyte som innebar att man vägrade ta emot ersättning, vilket förekommit i tidigare perioder, 
går inte att bedöma då det inte utfördes något arbete på fältet.

6.5.4 Sammanfattning

Denna period markerar föreningens återuppståndelse. Djurklou tar initiativ till detta hösten 1878. Då är 
Gumælius död sedan ett år tillbaka och Hofberg av#yttad till Stockholm. Djurklous roll i denna förening 
kommer att bli mer tillbakadragen än tidigare. Han väljs in i styrelsen, men avstår och fortsätter sedan 
endast som revisor. Ordförande blir landshövdingen Axel Bergström. I början av arbetet sker en 
överlämning från den gamla föreningen till den nya. Föreningen är vid tiden en blandning av gamla och 
nya ledamöter. En nyhet är att en stor andel är kvinnor. Forfarande har folksskolärarnas roll i föreningen 
inte haft något genomslag, men då an 1885 låter sända ut cirkulär till personer i länet för att !nna dem 
som kan fungera som sockenombud, får man in en stor andel folkskollärare. Annars måste man säga att 
arbetet på fältet är obe!ntlig vilket gör det svårt att uttala sig om något mötet med allmogen. 

Föreningen viktigaste mål under denna period blir att anskaffa en lokal för att uppföra ett museum. 
Under några få år lyckas man få tillstånd för att uppföra denna i ett torn på slottet i Örebro och medel, 
framför allt från landstinget, att inreda museet och driva verksamheten. Museet öppnar för allmänheten 20 
augusti 1887.
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7. Slutdiskussion

I denna uppsats har jag velat undersöka olika relationers betydelse för Föreningens för Nerikes folkspråk 
och fornminnen verksamhet under andra halvan av 1800-talet, samt vilken kontinuitet och förändring det 
går att se i relationerna under den period jag studerar. I den empiriska delen har jag bland annat tittat 
relationer mellan personer i föreningen. När det gäller de tre ledande personerna, Gustaf Wilhelm 
Gumælius, Gabriel Djurklou och Herman Hofberg gör jag följande analys: Gumælius var en person med 
ett stort socialt kapital. Som kontraktsprost i Örebro kontrakt och som riksdagsman kan man förvänta sig 
att han hade goda kontakter, både på lokal och nationell nivå. Då jag inte studerat Gumælius 
korrespondens med andra än den lilla som !nns med Djurklou är det svårt att uttala sig om vilken 
betydelse detta hade för föreningens verksamhet. Hans riksdagsarbete !ck dock stundtals konsekvenser för 
föreningens organisering, då sammanträden ibland !ck #yttas och ibland !ck genomföras utan hans 
medverkan. 

På grund av den begränsade korrespondens mellan Gumælius och Djurklou, och att jag endast har 
Hofbergs brev i korrespondensen med densamme, är det svårt få någon riktig uppfattning om vilken 
inställning Djurklou hade till Gumælius. I de tidiga breven visade han stor respekt mot ordföranden på ett 
nästan inställsamt sätt. Han uttalade 1857 att det i föreningen, utom Gumælius, inte fanns någon i 
föreningen som tänkte likadant kring verksamheten som han själv. Hofbergs inställning till ordföranden 
går inte att ta miste på. Under den första perioden har han en avvaktande hållning, men i de två 
nästkommande, framförde han ofta Gumælius brister i brev till Djurklou. Hofberg uttalade också ofta till 
Djurklou att han ville se honom som ordförande. Detta kan ju tolkas på åtminstone två sätt, att han 
faktiskt ville se Djurklou som ordförande, eller, som ett sätt att stärka sin egen relation till Djurklou. Om 
de båda hade Gumælius som gemensam !ende, kunde deras relation bli starkare. Eftersom jag endast har 
inkommande brev i denna korrespondens är det svårt att se om Djurklou delade kritiken av ordföranden.

Djurklou kulturella kapital inom fornforskningen var viktigt för föreningens verksamhet. Då många 
andra var nybörjare på detta område hade Djurklou erfarenhet, dels genom sin universitetstid i Uppsala, 
dels av egen forskning. Mycket tyder på att han bland annat använde detta genom att gå in i en 
bytesrelation med Hofberg och investera i honom som framtida medarbetare i föreningen. Under första 
perioden gav och lånade Djurklou litteratur till Hofberg så att denne kunde komma framåt i sin forskning.  
Hofberg svarade med att visa att han avstod från ersättning för det arbete han lade ner i föreningen. På så 
vis visade han lojalitet mot föreningen och saken visade Djurklou att han kunde ha förtroende för honom. 
Djurklou, å sin sida, såg till att Hofberg belönades med det första föreningens pris, vilket utdelades 1858. 
Med denna ceremoniella gåva visade föreningen och Djurklou sin uppskattning och att man förväntade sig 
mer av honom. Just detta första arbete visar på det reproducerande av förtroende som behövs för att bygga 
en nätverksrelation: Djurklou hjälpte allstå Hofberg att med gåvor och lån av litteratur utveckla sitt arbete. 
När föreningen detta år hade kommit fram till att man inte skulle lämna något pris, lyckades Djurklou 
påverka utskottet att ge priset till Hofberg. När denne sedan inte kunde medverka på årssammankomsten 
för att ta emot sitt pris, uppdrogs det åt Djurklou att se till att belöning kom fram och att föreningens 
tacksamhet framfördes.

Djurklou ägde även ett socialt och symboliskt kapital. Det sociala kapitalet, dels genom kontakter från 
sin studietid i Uppsala, dels genom kontakter på det lokala planet då han i Örebro deltog i en mängd 
verksamheter. Det symboliska skulle man kunna koppla till hans titel som Baron och Friherre, vilket torde 
vara en resurs som gav honom tillgång till adelns kretsar. Även Gumælius torde ägt ett ett symboliskt 
kapital. Som tidigare medlem av Göthiska förbundet torde ha haft betydelse inom fornforskningens sfär. 
Hofberg saknade i mycket det som de andra två ägde. För en person med Hofbergs arbetet var det inte 
konstigt att han dels såg avundsjukt på hur Djurklou kunde driva sin forskning utan att, på samma sätt, 
tänka på försörjning, något som han uttryckte i korrespondens med denne, dels att han med tiden, i slutet 
av den andra perioden, började se fornforskningen som en möjlig karriär. I den tredje 
undersökningsperioden, något år efter att Hofberg tagit över sekreterarbefattningen från Djurklou, slutade 
han också som läkare. Detta möjliggjorde att han, med hjälp av akademiens anslag, kunde resa runt och 
göra sockenförteckningar, vilket på ett sätt gynnade föreningens verksamhet. Samtidigt förlorade han den 
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dagliga kontakten med den allmoge som han och föreningen studerade. Tillgången till de  människor som 
han mötte som läkare i sitt distrikt i Närke, var en del av hans sociala kapital, en resurs som kunde 
användas för att inhämta material till forskningen och föreningen. Föreningens inledande ambition att 
vända sig till präster och folksskollärare bör också undersökas. Även om framgången uteblev, när det gällde 
att locka dessa grupper, så fanns det några präster som deltog i verksamheten. Prästens kapital i sin socken 
torde främst vara av social och symbolisk karaktär. Prästen kände sina församlingsmedlemmar och ämbetet 
byggde på systemförtroende för kyrkan som institution. Något som föreningen då skulle kunna utnyttja. 
Folkskollärarna hade också ett socialt kapital. Samtidigt var, enligt Djurklou, denna grupps svaghet, ett 
slags avsaknad av symboliskt eller kulturellt kapital, dess styrka, då de själva kom ur den allmoge det var 
tänkt att de skulle undersöka. Materialet visar dock att denna grupp i praktiken inte skulle ha någon 
funktion i föreningens organisation förrän i den sista perioden efter att man 1885 fått #era folkskollärare 
som sockenombud.

Den sociala sfären i den vetenskaplig praktiken handlar om att bilda formella strukturer, som 
föreningar, eller informella strukturer, som nätverk. Därför kan det vara intressant att se huruvida 
föreningens verksamhet var mer beroende av den ena strukturen än den andra och, med Luhmans termer, 
om förtroendet, som verksamheten var beroende av, var ett systemförtroende för föreningen som 
institution eller ett personligt förtroende för enskilda medlemmar. Framför allt två företeelser i det 
empiriska materialet visar att det var nätverksrelationer och personligt förtroende som betydde mer. För det 
första så uttryckte #era personer i Djurklous närhet sin oro för vad som skulle hända om Djurklou 
lämnade sitt uppdrag. Bland annat sågs Djurklous sociala och kulturella kapital som ovärderligt. För det 
andra kan man, i konsekvenserna av Djurklous avgång, dels se hur föreningens verksamhet långsamt går 
mot upplösning, dels se hur aktörer utanför föreningen, trots avgången, fortfarande ser Djurklou som 
föreningens kontaktperson.

Leonard Rääf uttryckte 1860 sin åsikt till Djurklou om akademiens roll i förhållande till 
landskapsföreningarna. Han ville se akademien ha en central, sammanhållande funktion, för att undvika 
att just splittring eller upplösning inträffade när upphovsmannen så småningom skulle försvinna. Kanske 
var det av detta skäl Djurklou ändrade sin åsikt om en anslutning till akademien, att trygga föreningens 
framtid utan honom.

Anslutningen till akademien kom att förändra två viktiga saker. För det första !ck föreningen, genom 
akademiens tidskrift, tillgång till den litterära sfären. Årsberättelserna kunde nå en publik. Museer hade vid 
tiden visat proveniensens betydelse för de utbytesrelationer som givarna till dessa museer gick in i, det vill 
säga, om man lämnade föremål till akademien, Skandinavisk-etnogra!ska samlingen i Stockholm, eller för 
den delen, Karolinska läroverkets samling i Örebro, kunde man få sitt namn publicerat i tidningen 
tillsammans med det inlämnade föremålet. Ett sådant utbyte krävde en publicistisk plattform för att 
givarna skulle ha förtroende för föreningen. Frågan är dock hur stort genomslag publiceringarna i 
akademiens tidskrift verkligen !ck i detta fall och om föreningen, likt läroverket, borde ha använt 
publicering i lokaltidningen för detta syfte. Museifrågan var den som levde längst i föreningens historia. 
Enligt Hofberg berodde detta misslyckande den på Gumælius oförmåga att få saker gjorda. På 1880-talet 
var det annorlunda. En målmedveten styrelse lyckades på några år både skaffa fram tillstånd Kungl. Maj:t 
och anslag från landstinget för ett museum på Örebro slott. Kanske underlättade det med landshövdingen 
som ordförande. Axel Bergströms sociala och symboliska kapital torde ha spelat en roll för de olika 
aktörernas förtroende för föreningen. Samtidigt tycker jag mig sen viktig förändring mellan den gamla och 
den nya föreningens sätt att arbeta. Föreningen som återuppstod under den ärde perioden verkade ha en 
mycket tydligare struktur. Möten hölls med en regelbundenhet som inte var möjlig i den gamla föreningen, 
där styrelsemedlemmarnas splittrade engagemang ofta gjorde svårt för dem att träffas. Även om jag här i 
stort sett endast har insyn i protokoll och årsberättelser, tycker jag mig se att föreningen  under denna 
period, den sista, verkade mer som en institution, utan att vara beroende av enstaka personer.

För det andra !ck man under den andra och tredje perioden årliga anslag från akademien. Jag tycker 
mig se att dessa anslag, dels kom att förstöra föreningens ceremoniella belöningssystem, vilket behövdes för 
att knyta till sig nya medarbetare, dels kom att slå sönder den ideella grund som föreningen från början var 
byggd på. Hofberg arbetade från början för saken, inte för pengarna. Sin försörjning hade han då som 
läkare. När Hofberg 1868 skulle göra en utgrävning på Kapellets ägor i Kräcklinge, gjorde han den först 
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sedan föreningen anslagit 30 rdr för arbetet. Några år tidigare hade man utfört detta arbete åt föreningen 
och själv stått för kostnaden. Frågan är om föreningens verksamhet, med de ambitioner den hade, 
någonsin skulle kunnat drivas på något annat sätt än på ideell basis. Som Magdalena Hillström har visat, 
hade staten inte de resurser som krävdes för se till att fornminnesförordningen efterlevdes, vilket gav 
associationsväsendet med dess frivilliga krafter, en uppgift. Med akademiens anslag stod föreningen inte 
längre fri. Den blev en förlängning av dess organisation. 

Anslutningen kröntes med ett ceremoniellt gåvoutbyte. Föreningen lät kalla akademiens ordförande, 
Hildebrand, till föreningens hedersledamot. Sommaren efter kallades Djurklou som korresponderande 
ledamot av akademien. Relationen mellan akademien och föreningen blev mycket av en relation mellan  
Djurklou och Hildebrand. Det visar sig bland annat hur Hildebrand lät Djurklou vara delaktig i 
akademiens beslut. När Djurklou ville att Hofberg skulle få en belöningen av akademien, !ck han delvis 
själv vara med att bestämma hur denna skulle utformas. Också i utnämning av Djurklou till 
antikvitetsintendent för akademien märks vilket förtroende Hildebrand har för honom. Istället för att på 
ett mer formellt sätt utlysa tjänsten, diskuteras den först med Djurklou, som förklarade för Hildebrand att 
han inte tänkte söka tjänsten om den utlystes. Han ville inte konkurrera med Dybeck och Hofberg som 
han ansåg var mer kompetenta. Troligen ville han inte heller förstöra relationen till dem. Trots den goda 
relationen till Hildebrand var det en annan relation som verkligen kom att räknas när tjänsten några år 
senare drogs in. Långt innan Djurklou !ck veta av akademien och Hildebrand, hade informationen läckts i  
förtroende av G, E. Klemming. Att detta förtroende fanns, kan ses som frukten av den långvariga 
utbytesrelation som dessa hade när det gällde litteratur.

Det är svårt att studera hur frivillig eller ofrivillig allmogens relation med föreningen var. Det fanns i 
alla fall exempel på personer som, i rollen av samlar och givare, bidrog till föreningens samlingar. Dessa 
värderades högt av föreningen. Det faktum att gåvor kom från allmogen, ett slags proveniens, var på sätt 
och vis viktigare än gåvorna i sig. Det var ett slags bevis på att fornforskningen nått ända dit.

Annars tyder det på att allmogen ofta tvingades in i relationen. Genom att det fanns en lagstiftning och 
att föreningen arbetade med att få fornlämningar som till exempel hotades av olika odlings- eller 
byggnadsprojekt fridlysta och vitesbelagda, kom allmogen som jordägare i kontakt med föreningen. Även 
om föreningen gick in i dessa relationer med en tillåtande attityd och aktade sig för att föra jordägare till 
åtal, vilket skulle ha verkat negativt på förtroende, förmedlades hos enskilda personer, som Hofberg, en 
bild av allmogen som okunnig och oförmögen att förstå sitt bästa.  Kon#ikten mellan jordbrukarens och 
fornforskarens syn på landskapet uppenbaras i de skiftesreformer som genomfördes för förbättra 
jordbruket, men vilka hotade dels fornminnena, dels det pastorala landskap som fornforskaren knöt 
samman med allmogekulturen. Ingenstans visar sig denna kon#ikt tydligare än mellan Hofberg och 
bonden Eriksson i Knista by. Hofberg kunde inte förstå varför bonden inte kunde avvara en del av sin 
mark  för att kunna visa upp en vacker stensättning att vara stolt över. Hos fornforskaren blir inte endast 
det vetenskapliga viktigt, utan även det estetiska. Föreningen betonade vikten att röja upp kring 
fornminnena. När Hofberg lät resa runstenen på en åker i Väsby, var han nogrann med att den skulle vara 
väl synlig från landsvägen, så passerande skulle upptäcka och vilja gå upp till den där den stod på kullen. 
Denna synlighet blev troligen också dess fall, då bonden, enligt Hofbergs teori, slog sönder stenen för att 
han tröttnat på att folk trampade sönder hans åker. 

Personer ur allmogen fungerade även som arbetskraft, till exempel vid olika restaureringsprojekt. När ett 
arbetet hade utförts, till exempel den omdragna vägen runt fornlämningen på Lungersås, som Blomberg 
ordnade, så hade de som personer ur föreningen som tagit initiativ till restaureringsarbetet och de 
godsägare och andra som erbjudit manfolk för uppgiften namngivits och visats tacksamhet, medan de som 
arbetat beskrivits som en anonym massa. Jag har svårt att se något som tyder på att detta arbete utfördes 
med någon frivilligt eller ideellt för saken. Snarare tycker mig se ett feodalt drag i beskrivningarna av 
arbetet. Godsägare och andra makthavare ställde arbetskraft till föreningens förfogande för att utföra 
arbetet.

Vilken kontinuitet och förändring kan man då se i relationerna? Fram till föreningens upplösning 1873 
fanns Hofberg, Gumælius och Djurklou med i föreningen. Djurklou hade, som jag visat, betydelse för 
verksamheten trots att han var frånvarande 1867-1872. Relationerna mellan dessa tre förändras, vad jag 
kan se, inte genom åren. Med föreningens återuppståndelse 1878 kom #era nya ansikten in, medan andra, 
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av olika anledningar, försvann. Djurklou deltog, men höll sig i bakgrunden. Den stora förändringen fanns i 
relationen till akademien. Djurklou, som från början aldrig kunde tänka sig att underordna sig denna 
institution, tog initiativ till en anslutning 1860. En slutsats man kan dra av förändringen i inställningen till 
akademien, är, som jag nämnt ovan, att den ideella grund som föreningen från början stod på, med 
relationen till akademien kom att urholkas.

För att kunna nå säkrare resultat och dra större slutsatser i ett arbete som detta skulle man behöva 
utvidga undersökningsmaterialet avsevärt. Trots att jag har ett omfattande empiriskt material är det svårt 
att se på relationerna från mer än ett håll. Med Djurklous utgående korrespondens till Hofberg hade det 
varit lättare att bedöma relationen mellan Djurklou och Gumælius. Men det hade också varit en fördel att 
läsa Gumælius egen korrespondens vid tiden för att få dennes perspektiv. I akademiens arkiv i Stockholm 
!nns Hofbergs korrespondens med Hildebrand bevarade. De hade kanske kunnat ett bredare perspektiv på 
Hofbergs relation till Djurklou. Från början hade jag ambitionen att även ta uppslag ur föreningens 
material vidare i annat, utomstående, material, till exempel protokoll från kyrkoråd, socken- och 
kommunalstämmor, för att !nna andra perspektiv på enskilda fall och relationerna förknippade med dessa. 
Då det empiriska materialet kring föreningen varit så omfattande har tiden inte medgivit detta. Jag hoppas 
ändå att jag lyckats belysa några av de relationer och möten som fornforskaren ställdes inför i sitt arbete 
och visa hur Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen bedrev sin verksamhet.
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8. Sammanfattning

Under 1800-talet växte en fri fornforskning fram i Sverige och fornminnesföreningar bildades i #era 
landskap. Föreningarna var ett svar på statens och dess ansvariga institution Kungliga vitterhets- historie- 
och antikvitetsakademiens problem med att se till att den lagstiftning som skulle förhindra att fornminnen 
skadades eller togs bort, 1828 års fornminnesförordning, efterlevdes. Tidigare forskning har beskrivit den 
kamp som stod om historiebevarandet mellan föreningar och fria forskare å ena sidan och akademien å den 
andra. Den har också beskrivit de idéer och ideologiska utgångspunkter som låg bakom fornforskningen. 
Fornforskningen har ofta beskrivits som ett räddningsprojekt som handlade om att hos allmogen !nna och 
bevara kultur, tradition och språk. Samtidigt handlade om att rädda de fornlämningar som fanns i 
landskapet undan hotet från ett jordbrukssamhälle i snabb förändring. Med nyodlingen i 
skiftesreformernas spår föll fornlämningar offer. Detta medförde att allmogen på samma gång idealiserades 
och sågs som okunniga vandaler som inte kunde se något värde i att bevara fornminnena. 

Den första av de fornminnesföreningar som bildades i Sverige var Föreningen för Nerikes folkspråk och 
fornminnen. Initiativet till denna förening togs av Gabriel Djurklou 1856. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka olika relationer inom denna föreningen, mellan föreningen och andra aktörer, om och i så fall 
hur dess betydelse för föreningens verksamhet förändras under perioden 1856-1887. 

De teoretiska utgångspunkterna hämtas delvis ur en teori om den vetenskapliga praktiken, 
praktikbegreppet. Praktikbegreppet delar in den vetenskapliga praktiken i olika sfärer. I uppsatsen tar jag 
framför allt upp den sociala sfären, som handlar om vetenskapsmannens möjlighet att till exempel bilda till 
föreningar och nätverk, och den litterära sfären, som handlar om den tillgång vetenskapsmannen har till en 
publicistisk plattform för att nå ut med sina resultat. Jag kombinerar denna teori med en aktörsinriktad 
nätverksteori där jag bland annat studerar kapital, förtroende och gåvorelationer.

Min undersökning sträcker sig från föreningens stiftande 1856 till året då föreningen öppnar Örebro 
läns museum, 1887. Då föreningen upplöstes och dess verksamhet låg nere 1874-1877 har jag i stort sett 
uteslutit denna period. Det källmaterial jag undersöker är i huvudsak hämtat ur N. G. Djurklous arkiv och 
Herman Hofbergs arkiv hos Örebro läns museum. Det består av bland annat av protokoll, årsberättelser, 
medlemslistor och korrespondens. Ett metodproblem är att jag i stort sett endast haft inkommande 
korrespondens, vilket ibland gjort svårt att få en fullständig bild av det som diskuteras i breven.

Jag har valt att dela in undersökningen av föreningens verksamhet i fem delar, först en del som 
undersöker vilka planer som fanns för verksamheten, därefter fyra olika tidsperioder, mellan vilka jag vill 
kunna studera eventuella förändringar.

I uppsatsen kommer jag bland annat fram till följande slutsatser. Nätverksrelationer och förtroendet för 
Djurklou hade större betydelse för föreningens verksamhet än förtroendet för föreningen som institution. 
Detta visade sig både i olika personers oro för att Djurklou skulle lämna föreningen och i vad som hände 
när han sedan gjorde detta. 

När föreningen 1860 beslutade att man skulle ansluta sig till akademien gick man inte endast emot 
Djurklous inledande intentioner, att föreningen skulle stå fri från denna institution, utan urholkade även 
den ideella grund som var viktig för föreningens möjlighet att bedriva sin verksamhet. De olika typer av 
gåvorelationer som hade varit betydelsefulla, verkade förlora sitt värde när föreningen bytte ut 
belöningssystemet mot ett ersättningssystem som byggde på anslag från akademien.
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Källor

Örebro läns museums arkiv

N. G. Djurklous arkiv

A1: 1, Årsmötesprotokoll 1856-1910

Föreningen för Nerikes Fornminnen, förhandlingar 1856-1894.

”Förslag till stadgar för Nerikes Fornminnesförening, uppsatt den 4 december 1878 af G. Djurklou”
Protokoll.

B2a: 1, Års- och verksamhetsberättelser 1858-1963

Årsberättelse för 1857 (Djurklou,1858-05-25).
Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen.Verksamhet 1859-60. Redogörelse af föreningens styrelse. 
(1861), Örebro, N. M. Lindhs boktryckeri.
Årsberättelse för 1861 (Djurklou, 1862-01-29).
Årsberättelse för 1862 och 1863 (Djurklou, 1863-12-31).
Årsberättelse för 1864 (Djurklou, 1864-12-31).
Årsberättelse för 1865 (Djurklou, 1865-12-31).
Årsberättelse för 1867 (Hofberg).
Årsberättelse för 1868 (Hofberg, 1869-01-09).
Årsberättelse för 1869-1871 (Hofberg,1872-02-06).
Årsberättelse för 1879 (Styrelsen, febr. 1880).
Årsberättelse för 1880 (Styrelsen, 1881-02-28).
Årsberättelse för 1881 (Styrelsen, 1882-02-25).
Årsberättelse för 1882 (Styrelsen, 1883-02-21).
Årsberättelse för 1883 (Styrelsen, 1884-02-28).
Årsberättelse för 1884 (Styrelsen, 1885-02-25).
Årsberättelse för 1885 (Styrelden, 1886-02-25).
Årsberättelse för 1886 (Styrelsen, 1887-02-25).
Årsberättelse för 1887 (Styrelsen, 1888-02-28).

D1: 2, Medlemsmatriklar 1879-1930

Medlemsförteckning 1879

E1: 1 Hembygdsförb. Inkomna skrivelser/Diarieförda handlingar 1861-1917

Inkomna skrivelser 1861-67
Inkomna skrivelser 1864-67
Inkomna skrivelser 1884-88

F1 c: 2 ”Hvarjehanda...” (anteckningsbok med koncept, brevkopior samt strödda anteckningar).

”Om Svenska landskapsmålens vigt för modersmålets sanna utveckling” (Föredrag i Nerikes Prest-Sällskap 
1856, med anmärkningar).
Inbjudningsskrivelse till Deltagande i Föreningen för Nerikes Landskapsmål och Fornminnen
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Inbjudnings-skrifvelsen afsända följande orter och herrar (namnlista)
Hälsningstal vid föreningens årssammankomst 28/1 1857
Brevkopior och koncept
PM med afseende å Föreningens anslutning till Kong. W. A. Ant. Acad.
Lista öfver Ledamöterne af Föreningen till samlande och ordnande af Nerikes Folkspråk och fornminnen

PS: 3 Brev

E: 1, 1813-1865 
E: 2, 1866-1875
E: 3, 1876-1880

Herman Hofbergs arkiv

PS: 205, Sockenbeskrivningar 1857-1870

”Förteckning och Beskrivningar på de Fornlemningar och Minnesmärken som !nnas i Hardemo, 
Kräklinge, Hackvad, Edsbergs, Tångeråsa, Skagerhults, Kvistbro och Knista socknar i Wester-Nerike med 
32 pennritningar till Nerikes Fornminnes Förening avgifven av Herman Hofberg” (1864).
”Förteckning och Beskrivningar på de Fornlemningar och Minnesmärken som !nnas i Hidinge, Wintrosa, 
Tysslinge, Täby, Wiby och Bodarne socknar i Wester-Nerike till Nerikes Fornminnes Förening avgifven av 
Herman Hofberg ”(1865).
”Hofbergs sockenbeskrivningar 1868-69 (avskrift). Almby, Asker, Askersund, Askersund stad, Axberg, 
Boo, Ekeby, Eker, Glanshammar, Gräve, Gällersta, Götlunda, Hallsberg, Hammar, Hovsta, Kil, Kumla, 
Lerbäck, Lillkyrka, Längbro, Lännäs, Mosjö, Rinkaby, Sköllersta, Snavlunda, St. Mellösa, Svennevad, 
Ånsta, Ödeby, Örebro stad.”

Brev.

Örebro stadsbibliotek

Tidningsartiklar

”Axel Em. Holmberg...” (dödsruna), Nerikes nya Allehanda, 1861-07-03.

”Direktionsberättelse, uppläst vid årssammanträdet med `Föreningen för Nerikes Folkspråk och   
Fornminnen´”, Nerikes nya Allehanda, 1857-06-02.

”Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen får härmed tillkännagifwa”, Nerikes nya Allehanda, 
1861-09-04.

”Karol. Elementarlärowerket...”, Nerikes nya Allehanda, 1861-09-04 och 1861-12-28.

”Sammanträde” (kungörelse), Nerikes nya Allehanda, 1860-12-05 och 1860-12-12.

Kungliga biblioteket

Digitaliserade svenska dagstidningar (www.kb.se)

”Gåfvor till K. Witterhets-, Historie, och Antiquitets Akademien samt Statens Antiquitets-Museum och K. 
Myntkabinettet under loppet av 1848”, Post & Inrikes tidningar, 1849-02-03.
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Bilaga 1: Förteckning över frekvent förekommande personer

Gustaf  Wilhelm Gumælius, kontraktsprost i Örebro, riksdagsman, tidigare medlem av Göthiska 
förbundet, föreningens ordförande 1856-73.

Gabriel Djurklou, baron och friherre, föreningens upphovsman, sekreterare 1856-1866, vice ordförande 
1872-73, antikvitetsintendent för och korresponderande ledamot av Kungliga vitterhets-, historie-  och 
antikvitetsakademin.

Herman Hofberg, provinsläkare, föreningens sekreterare 1867-1873.

Hugo Hamilton, friherre, f. d. generalpostdirektör, föreningens vice ordförande 1856-1872.

Bror Emil Hildebrand, riksantikvarie och ordförande i Kungliga vitterhets-, historie- och 
antikvitetsakademin.

Richard Dybeck, fornforskare.

Axel Emmanuel Holmberg, fornforskare, ledamot i föreningen.

Leonard Rääf, fornforskare, tidigare medlem av Göthiska förbundet.

O. G. Blomberg, prost i Götlunda.

Johan Wahl!sk, pastorsadjunkt, Fellingsbro.

Axel Bergström, landshövding, föreningens ordförande 1878-.
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