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Föredrag hållet vid Finska fornminnesföreningens möte d. 6 februari 1896

af A. O. Heikel.

Den naturreligion, som dels fordom varit rådande, dels 
ännu råder bland finsk-ugriska och andra folkslag i nordöstra 
Europa samt norra och mellersta Asien, sammanfattas under 
den gemensamma benämningen schamanism. Denna, likasom 
hvarje annan naturreligion, hvilar på den förutsättningen, att 
i himmelen, på jorden och i underjorden existerar en mängd 
gudar och andeväsenden. Men enligt den sibiriska naturreli
gionen råder icke något intimt, personligt förhållande eller 
umgänge emellan människan och hennes gudar. Desse äro 
tvärtom företrädesvis kalla och likgiltiga mot henne. Blott 
schamanen eller trollkarlen kan göra de gudomliga andarna 
människan bevågna, han kan intränga i andevärlden och vinna 
tillträde inför gudarnas ansikte och genom sina böner och 
hembjudna offer nedkalla deras välsignelse öfver den eljes 
rådlösa och olyckliga människan. Med ett ord, schamanen är 
sitt folks frälsare. Icke under då, om han står högt i anseende 
hos de ännu hedniska folken på hvardera sidan om Ural och Altaj.

Jag har dock icke förelagt mig uppgiften att i dag 
lämna en öfversikt öfver de olika sätt eller former, i hvilka 
schamanismen uppträder och yttrar sig hos de särskilda folken 
på det ifrågavarande området*), utan vill jag närmast ansluta 
min framställning till den här föreliggande schamankostymen. 
Genom ett sådant tillvägagående erhålla vi insikt om saker

*) I  detta hänseende ber jag om att få hänvisa intresserade till det i 
fjol utkomna, utmärkt förtjänstfulla arbete af dr. K. Krohn, som bär titeln : 
Suomen suvun pakanallinen jumalanpalvelus.
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Fig. 2.
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och föreställningar, som återfinnas i mer eller mindre förändrad 
form hos flere schamanska folk.

Den schamankostym med där
till hörande trumma m. m., som vi här 
se, förskrifver sig från landet Urän- 
haj, som ligger söder om Sajanska 
bärgen i nordvästra delen af Mongo
liet. Landet genomflytes af öfversta 
delen af Jenissej och dess många 
källfloder, är bärgigt och bördigt samt 
bebos af en tatarisk folkstam, kallad 
sojoter, hvilken i förra århundradet 
inflyttade till nämda område af Mongo
liet från Sibirien eller närmast den 
trakt af detsamma, som ligger norr 
om Sajanska bärgen, af hvilka sojo- 
terna 1. sajoterna fått sitt namn. De 
anses af några forskare vara tatari- 
serade ostjaker eller samojeder. År 
1889 var jag i tillfälle att såsom med
lem i Finska fornminnesföreningens 
tredje expedition till Sibirien besöka 
Sojot-landet. På denna färd lyckades 
jag äfven bevista tvänne schaman- 
besvärjelser och bl. annat förskaffa 
mig denna schamanutstyrsel. *) Yi 
skola först taga i närmare skärskå
dande själfva kostymen.

Schamanpälsen är gjord af skinn 
af vildget. Äfven kan en sådan per
sedel förfärdigas af renskinn, och bör 
den vara så lång att den räcker 
nedom knäna. Dess förnämsta attri
buter eller prydnader utgöras af band, 
föreställande ormar (fig. 1). De fästas 

vid pälsen något nedom djurets hufvud; orm
stjärten förses med tofs; ibland äfven bålen med 
fötter. Många af dessa ormar ha flere hufvud, 
likasom ibland tvärtom flere ormfigurer ha ett 
och samma hufvud (fig. 2 och 3). I hvarje händelse 
afbilda de mytologiska väsenden. På pälsen 
ses dessutom en mängd af olika färgadt tyg äfvensom* af ren
skinn skurna remsor, som äro sammanbundna i knippor eller

Fig. 3 & 4.

*) Öfver denna resa har jag på annat ställe lämnat en utförlig skil
dring. Se Geogr. för:s tidskrift 1890. N:o 4, 5, 6 och 1891 N:o 4.



Fig. 1. S O J O T I S K  S C H A M A N K O S T r M ,
sedd från ryggsidan.





tofsar. Vidare finna vi här en liten ringklocka, som äfven 
kan utbytas mot en koskälla, rör af järn, två järnringar, hvilka 
uppbära långa järnkedjor, också de säkerligen föreställande 
mytologiska ormar (fig, 4), och slutligen fågelfjädrar. Om 
kostymen vore af det yppersta slaget, kunde man finna hängda 
på densamma ännu trianglar, figurer föreställande fiskar, fåglar 
och andra djur, miniatyrbågar med påsatta pilar för att skrämma 
onda andar. Vid själfva kostymen kan vara fäst också en 
sådan tobakspung, som i denna samling hänger vid ett skildt 
band. I denna pung medför schamanen tobak, hvarmed han 
undfägnar de andar han sammanträffar med på den färd, som 
han under besvärjelsen företager till andra världar. Af sär- 
skildt intresse äro dock de runda skifvor af koppar eller annan 
metall, som mången sibirisk och mongolisk schaman bär på

Fig. 5.

sitt bröst, men hvilka tyvärr saknas på vår kostym. Dessa 
skifvor utgöra ett smycke, som mycket liknar en kinesisk spegel. 
De äro af intresse, emedan liknande föremål ofta anträffats i 
forntida grafvar i Sibirien, och ha de antagligen också i forn
tiden utgjort schamanprydnader (fig. 5). Äfven den budd- 
haistiska prästen eller laman pryder sig med sådana runda bröst
smycken af bläckplåt, då han påkläder sig en kostym, i hvilken- 
han skall föreställa en gud under de maskerader eller panto
mimer, som vid högtidliga tillfällen gifvas i buddhaistiska kloster. 
Då jag 1890 besökte ett sådant kloster på andra sidan om 
Bajkal och mig förevisades sådana kostymer, frågade jag hvad 
dessa runda spegelsmycken betyda. Då svarades mig, att de 
äro kännetecknande för gudadräkten. Med fäst afseende på 
de nämda fornfynden ha vi skäl att antaga, att buddhaisten 
fått detta kännetecken af schamanen.



Till en präktig schamankostym hör ock en pälskrage 
med fransar af ugglefjädrar. Dessa fransar kunna dock er
sättas med utsydda små dockor, som i vår samling finnas fästa
på en särskild tyglapp. Dessa dockor representera himlajung-
frur, och skall den på pälsen befintliga klockans ljud föreställa 
dessa jungfrurs röst, hvilken bidrager till att beveka den af 
schamanen anropade guden. Denna föreställning om himla- 
jungfrur påminner dock om madonnan och hälgonen och torde 
därför vara af jämförelsevis sentida ursprung.

Af särskildt intresse är äfven schamanhatten, som i bästa 
fall förfärdigas af renskinn och framtill öfverklädes med bjärt 
färgadt tyg (fig. 6). Längs öfre kanten fästas uppstående fjä
drar af kungsörnen eller ugglan, från nedre kanten nedhänga

fransar med pärlor. På det röda tyget 
framtill äro på vår schamanhatt fästa 
små af bläckplåt skurna bilder af sol 
och måne samt emellan dessa en mänsk
lig figur, som säkerligen skall vara
en afbildning af schamanen själf och 
väl afser att visa huru han, i fall af 
behof, kan företaga himlafärder. Ibland 
få ugglans vingar och hufvud sitta kvar 
på huden, af hvilken hatten är samman
satt. Understundom få två knappar, 
som, fästa på hatten, kallas ögon, repre
sentera nattfågeln i dess helhet. Möjligen 
är denna sed, att bära en uggla eller 
i andra fall någon annan fågel på huf- 
vudet, af symbolisk betydelse, ty vi komma 
längre fram att finna, hurusom schamanen 

i vissa fall förvandlar sig till fågel.
Yi sade nyss* att ormfigurerna äro de förnämsta attri- 

buterna i den kostym, som vi här hafva för oss och hvilken, 
oaktadt sin bristfällighet i några påpekade detaljer, dock kan 
sägas representera schamandräkten i trakterna af Altaj och 
Sajanska bärgen. Tillika ha vi omtalat betydelsen af några 
detaljer i densamma; men hvarför finnas dessa ormfigurer i 
sådan mängd? Säkerligen af den orsak, att schamanen och 
hans folk hysa den föreställningen, att ormen personifierar det 
värsta onda. Vi möta således här samma föreställning som 
i den bibliska historien om ormen i paradiset. Ha vi därför 
måhända bibliskt inflytande att tacka för denna scliamanska 
föreställning? Nej, ty tvärtom synes det påtagligt, att ena
handa naturreligiösa åskådningar uttala sig såväl i den nämda 
bibliska berättelsen som i utstyrandet af schamankostymen.
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Må härmed förhålla sig huru som hälst, jag framställer denna 
reflexion blott såsom ett spörsmål. I hvarje händelse ha vi 
dock i schamanismen många och märkliga bevis på och ytt
ringar af en ormkult, hvaraf ju spår finnas hos så många folk 
i olika länder. Figurer i ormens form göra för öfrigt ock den 
bästa effekt vid de böjningar och svängningar, som schamanen 
oupphörligt utför under besvärjelsen.

Trolltrummorna i Mongoliet äro runda; blott i Lappland, 
vid Amur och hos de svarta tatarerna skola ovala förekomma. 
Trummans ring, som är något bredare än en hand, är blott

på ena sidan öfverdragen med en hud af hjortskinn. Skinnet 
är på träringens inre kant fäst med snöre, således icke fast- 
spikadt. I det inre af ringen äro fästa .tvänne korsstälda tvär
slåar (fig. 7). Den ena af dessa är fastare och tjänar som 
handtag för trumman. På vår sojotiska trumma se vi på detta 
handtags öfre del en mänsklig figur skulpterad, föreställande 
schamanen själf, och nedanför denna särskilda ormfigurer. De 
tygremsor, som hänga ned längs handtaget, föreställa offer 
och tjäna äfven till att pryda det föremål, vid hvilket de äro 
fästa. Dessa fästas vid trumman blott då den användes till 
besvärjelse. På tvärstången, som på denna sojotiska trumma 
är af trä, men ofta plär vara af järn, äro fästa skrammelvärk
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i form af konformiga järnrör. Här är dessas antal fyra, två 
på hvardera sidan om handtaget. Dessa rörs antal kan dock 
variera, och skall detsamma ange schamanens rang eller be
teckna talrikheten af de andar, som denne genom sina besvär
jelser kan behärska. Rörens fäste är tandadt, hvilket tjänar 
till att öka skramlet. På trumskinnets såväl inre som yttre 
sida finnas ofta mångahanda figurer ritade. Tyvärr saknar 
denna trumma alla slags teckningar. Vanligen är skinnets 
runda yta delad genom tvärstreck i tvänne hälfter, af hvilka 
den öfre föreställer himmelen, den nedre jorden. I den him
melska halfsfären ses då sol, måne, stjärnor, regnbågen, himla- 
jungfrur och andra naturandar; den nedre, jordiska halfsfären 
fylles af bilder af ormar, grodor, ödlor, fåglar, fiskar etc. 
Äfven ser man på denna tafla framstälda ryttare och hästar, 
som på gudavägar eller trappsteg, åskådliggjorda genom några 
linjer, föra offer till himmelen, men äfven föremål, behöfliga 
vid hvardagliga sysselsättningar, såsom fisknät, såll för ceder- 
nötter etc. Naturligtvis är icke häller schamanen själf bort
glömd från denna tafla, som likväl aldrig innehåller alt det 
uppräknade på en gång. Schamantrumman med sina figurer, 
kan man därför säga, är en framställning af hela den scha- 
manska såväl synliga som osynliga världen.

Ett och annat af de föremål, hvilka som vi nämt före
komma afbildade på schamantrumman, finnes i vår sojotiska 
kollektion representeradt genom särskilda figurer, gjorda af 
trä, bläckplåt etc. Sålunda se vi här en mängd svarta fåglar 
och fiskar, hvilka dock i detta fall torde afse att föreställa 
sändebud eller andar, som äro schamanen underdåniga och 
tjänstaktiga. I det tofsknippe, i hvilket vi nyss sågo en tobaks- 
pung hänga, finna vi ock fäst en tass af något rofdjur, emot 
hvars skador gudarnas skydd behöfves. Anmärkningsvärd är 
äfven en bild af en häst, som uppbär en stor massa brokiga 
band. Då vi veta, att dessa och alla öfriga tygremsor äro 
symboler af offer, samt att schamanen vanligen till häst fär
das till såväl himmelens som underjordens gudar, så är det 
sannolikt, att dénna häst är en dylik pegas, som genom sin 
stora offerbörda måtte bereda gudarne en angenäm anblick 
och stämma dem till mildhet. På fanor, till hvilka modellen 
är tagen från den buddhaistiska kyrkan, se vi af bläckplåt 
gjorda ryttare till häst och nära till desse bilder af sol och 
måne. Dessa figurer framställa påtagligen schamanens liimla- 
färd, hvilken vi redan funno åskådliggjord på scliamanhatten, 
ehuru hästen där saknades. Yttermera finna vi här ett skinn 
antagl. af mård, som möjligen hedras därför, att den är ett 
oskadligt djur. I sammanhang med alla dessa figurer må här



anmärkas, att schamanismen innebär icke blott en kamp emot 
onda andar, som representera mot människan fientliga natur
krafter, utan karaktäriseras densamma ock genom dyrkan och 
åkallan af goda andar och människan gynnande krafter i 
naturen. Om detta senare vittna just bland annat de ofta 
nämda himlafärderna, som af schamanen företagas till goda 
gudar, som bo i ljusets regioner, ehuruväl icke häller dessa 
gudar, såsom jag inledningsvis redan anmärkte, synas vara 
människan synnerligen nådiga. Sist och slutligen hafva vi 
äfven bland dessa lösa figurer några mytologiska ormar, af 
hvilka några äro försedda med flere hufvuden. Hvad dessa 
senares betydelse beträffar, kan jag anföra en tatarisk saga, 
enligt hvilken sol- och månguden en gång utkämpade en strid 
med en jätte, och var guden oöfvervinnerlig, så länge dess 
själ hölls dold i en tolfhöfdad orm, som förvarades i en säck 
på ryggen af gudens häst. Jätten 
fann emellertid ormen i dess 
gömsle, och så snart den blifvit 
ihjälslagen, var det också ute med 
guden. Under besvärjelsen upp
hängas dessa figurer och fanor 
på olika ställen i jurten. De 
långa snören med vidfästa offer
band, af hvilka vi i samlingen 
ha några prof, fästas däremot Fig. S.
emellan tvänne för tillfället utan
för jurten uppstälda stolpar.

Trumpinnen (fig. 8) liknar en djurfot eller labb, hvars 
nedre sida är konvex och öfverdragen med skinn af vildget 
eller i annat fall af hare. På öfre sidan, som är något kon
kav, äro sex järnringar fästa. Vid handtaget hänga tygrem
sor, hvilkas antal skall ange mängden af de andarr som äro 
schamanen underdåniga.

Trumman tillvärkas aldrig af schamanen själf, utan af 
någon annan person. Genom besvärjelser och särskilda cere
monier göres den helig, hvarvid trumman bl. a. säges vara 
gjord icke för hand, utan genom ordets kraft, hvilken omstän
dighet öfverensstännner med den värkan, som tillädes den 
fornfinska trollformeln. Innan trumman får användas af någon 
schaman, bör denne genom extas och besvärjelse utgrunda det 
djurs lefnadshistoria, af hvars skinn trumhinnan är tillvärkad, 
d. ä. schamanen bör för alla närvarande berätta, på hvilka 
alla ställen djuret uppehållit sig, druckit etc.

Schamankallet går icke alltid i arf, utan grundar sig i 
främsta rummet på fysiska egenskaper, på predestination, eller



med andra ord, böjelsen 1. lämpligheten för schamanyrket bör 
vara medfödd; endast bönramsorna och de yttre åtbörderna 
inhämtas genom läidom. Denna böjelse grundar sig, före
ställer man sig, på att själen af någon bland den predestine
rades aflidna förfäder, som varit schaman, farit i denne. En 
person, som af naturen har kallelse att blifva schaman, börjar 
tidigt att erfara denna sin böjelse: han blir sjuk och faller 
understundom i extas. Men denna erfarenhet förefaller mån
gen alls icke angenäm, ty schamanyrket anses icke vara något 
afundsvärdt, emedan schamanerna vanligen äro och förblifva 
fattiga. Mången, som märkt sin kallelse, försöker därför att 
motarbeta den och håller sig under åratal strängt på afstånd 
från hvarje schaman. Men denna afhållsamhet, denna kamp 
mot naturen blir honom dyr: den är förenad med stora för
sakelser, och råkar då en sådan sjuk person, om ock på af
stånd, höra svaga ljud från en schamans trolltrumma, börjar 
hans kropp darra, och denna darrning öfvergår småningom 
till alt starkare skakningar, som sluta med ett tillstånd af 
raseri, hvarunder den rasandes ögon flamma, han rister sitt 
ansikte och uttalar fåniga ord. —  Enahanda skall förhållandet 
vara med den, som plötsligt upphört att vara schaman, då han 
öfvergått till kristendomen.

Invigningen till schaman sker under mångahanda cere
monier, som hos burjäterna utföras i en koja, uppförd af i 
öfre ändan sammanbundna björkstänger, hvilken koja således 
eger likhet med en fornfinsk ,,kota“ . Under denna invignings- 
tid, som fortfar i många dagar, hålles den unge lärjungen fast- 
bunden vid en äldre schaman, för att den unge adepten måtte 
lära sig att noga eftergöra den äldres alla bugningar och efter
säga alt hvad denne rabblar upp. Invigningen försiggår under 
ett fortsatt kalaserande, hvarunder några tiotal får och föl 
slaktas och förtäras samt mjölkbrännvin konsumeras i massa. 
Äfven utföras härunder dansar af flickor. Den nyinvigde skall 
spå åt alla, emedan hans spådomar vid detta tillfälle anses 
vara de sannaste. Den förnämsta ceremonien består dock däri, 
att den nyssvordne schamanen upplyftes på en filtmatta, i lik
het för öfrigt med hvad som fordom var fallet med den tur
kiske khanen, då han upphöjdes till sin värdighet, eller med 
den af det germanska folket valde härföraren, då han upp- 
lyftades på skölden.

Hvarje gång trumman tages ned från sin plats, där 
den eljes hänger i jurten eller tältet, bör på dess plats ned
läggas någon skänk af den, för hvars behof instrumentet skall 
användas. En sådan gåfva kan bestå i ett tegelte-stycke, 
en hvit filtmatta 1. något annat hvitt föremål. Måste trumman
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föras till en främmande jurt, bör detta hälst ske med hvit 
häst. *) Före användningen hålles trumman öfver elden för 
att skinnet må spännas, hvarvid knippor af en- 1. granris kastas 
i elden. Då schamanens hufvud omhöljes af röken, som upp
stiger från dessa brinnande risknippor, tros andarna redan 
nalkas. Detta antagande stöder sig därpå, att särskildt gra
nen anses vara ett heligt trä och t. o. m. tros vara stamfader 
åt åtskilliga sojotiska schamaner. Desse äro dock af jämförelse
vis låg börd, då däremot schamaner af hög rang leda sitt ur
sprung från himmelen. Vid den ena af de besvärjelser jag 
öfvervar kastades mjölk upp i luften emot jurtens rökfång 
till lockbete åt andarna. (Forts.)

A r k e o l o g i s k a  k o m m i s s i o n e n  i S : t  P e t e r s b u r g  

och de s s  v ä r k s a m h e t .

Den ryska Arkeologiska kommissionen inrättades år 1859, 
antagligen på initiativ af grefve Stroganoff, som var dess förste ord
förande. Någon central administrativ myndighet var kommissionen 
dock ännu icke då. Dess tillkomst betecknar blott det gryende be- 
hofvet af en sådan. Motivet till dess uppkomst var också mera ve
tenskapligt än administrativt. I  dess statuter af ofvannämda år, som 
ännu äro gällande, anges dess ändamål vara 1) att efterforska forn- 
saker, 2) att samla upplysningar om sådana och 3) att vetenskapligt 
uppskatta uppdagade fornlämningar ( § 1). I  samma syftemål har en 
mängd arkeologiska sällskap efter hand uppstått i särskilda delar af 
Ryssland. Det förnämsta blef dock från första början Arkeologiska 
sällskapet i Moskva, som 1864 stiftades af grefve UvarofF, hvilken 
var dess ordförande ända till sin död 1884. Efter hans död har 
denna befattning innehafts a f hans enka, grefvinnan UvarofF. Detta 
sällskap spelar en viktig rol i Ryssland särskildt därigenom att det
samma hvart tredje år håller en arkeologisk kongress på någon mera 
framstående ort (nästinstundande augusti samlas sålunda den I0 :de 
ryska arkeologiska kongressen i Riga). Utom andra publikationer 
utger sagda sällskap digra kongressberättelser. Begripligt förefaller 
därför, att detta sällskap skulle anse sig berättigadt att äga hege
monin äfven i den arkeologiska administrationen. Emellertid till
erkändes år 1888 Arkeologiska kommissionen i S:t Petersburg „ute- 
slutanae rätt att själf utföra och meddela tillstånd till utförande af 
gräfningar i krono- och kommunaljord“ . Denna bestämning har forn- 
sällskapet i Moskva icke lojalt kunnat underkasta sig. Så skall 
det hafva händt att forskare, utsända af sagda sällskap, blifvit af
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guvernören förbjudna att värkställa tillämnade gräfningar, emedan 
de icke haft eller sällskapet icke velat förskaffa dem Arkeologiska 
kommissionens bemyndigande därtill. Såsom redan antydt äro alla 
fornlämningar i Ryssland, som ligga på eller hittas i privat person 
tillhörig jord, h. o. h. undandragna den administrativa myndigheten. 
Eller med andra ord, hvarje gods- och hemmansägare kan efter eget 
behag utgräfva de fasta fornlämningar han eger på sin jord och in
rätta sig ett privatmuseum. Sålunda kan icke ens vandalism genom  
lag beifras. A tt minnas härvid är dock, att böndernas jord i Ryss
land är „kommunal“ , och stå således fornlämningar, som befinna sig 
på densamma, under lagens skydd. Afven en och annan privatperson 
skall veta att skydda sina fornminnen för „vetenskaplig nyfikenhet11. 
Sålunda skall Arkeologiska kommissionen i S:t Petersburg förgäfves 
anhållit hos den furstliga ägarinnan att få utföra gräfningar i rui
nerna af det forna Olbia, en grekisk koloni från omkr. 700 f. Kr. föd., 
hvilken låg på stranden af Svarta hafvet vid Dnjeprs mynning. En  
annan gång kan det åter hända, att utskickade från Arkeologiska 
kommissionen och Arkeologiska sällskapet i Moskva komma att ar
beta i en och samma grafplats utan någon gemensam plan eller annan 
öfverenskommelse.

Arkeologiska kommissionen i S:t Petersburg, ehuru principielt 
erkänd såsom den högsta centrala myndighet i sitt slag i Ryssland, 
lider, såsom af det föregående framgått, i utöfningen af sin makt 
mången inskränkning och har att kämpa med många svårigheter. 
Dess organisation är dock stäld på en fot, som innebär garantier för 
en säker utveckling i administrativt och vetenskapligt hänseende.

Kommissionen subordinerar omedelbart under ministern för 
det kejserliga hofvet. Dess styrelse och högsta förvaltning hand- 
hafves af en ordförande (f. n. grefve A . Bobrinskoj), vice ordförande 
(baron ~W. Tiesenhausen), en hedersmedlem (geheimerådet I. Zabelin, 
föreståndare för det historiska museet i Moskva), en äldre medlem 
(professor N. Weselofski i S:t P:burg) och tre medlemmar (herrar 
A . Spitsin, W . Druzchinin och K. Dumberg, hvilken sistnämde är 
föreståndare för museet i Kertsch, som står under Arkeologiska kom
missionens förvaltning).- A f  denna förteckning framgår, att af kom
missionens sju ordinarie ledamöter endast fem, såsom varande bosatta 
i S:t P:burg, kunna regelbundet deltaga i handläggandet a f dess 
ärenden. Enligt statuterna af 1859 tillkommer det dock ordföranden, 
då det gäller önskad undersökning af kurganer, undanrödjande af 
fast fornlämning för utförande af något allmänt byggnadsföretag på 
krono- eller kommunaljord, eller då anmälan blifvit gjord om funna 
fornsaker, då järnväg eller annan allmän väg skall byggas eller re
stauration af kyrka eller annan forntida byggnad är ifrågasatt, 
„att träda i förberedande förbindelse och träffa aftal med de myn
digheter och personer, hvilkas medvärkan kommer i fråga11 (§ 9).
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Ärligen afgifver ordföranden till ministern för kejserliga hofvet en 
berättelse öfver kommissionens värksamhet, hvilken berättelse seder
mera i sin helhet eller delvis tryckes. ,,De ordinarie medlemmarnas 
i Ark. kom. förnämsta åliggande består i utförandet af arkeologiska 
undersökningar och dessas beskrifning14 (§ 20). För utförandet af 
löpande ärenden finnes ett särskildt kansli, hvars tjänstemän antagas 
och afsättas af ordföranden. H it höra en sekreterare, en registrator 
(för diarium, korrespondens e tc ), 2 skrifvare och 2 tjänare. „Ar- 
betsfördelningen emellan samtliga personer, som tjäna i kommissionen, 
bestämmes af ordföranden" (§ 20). Någon beslutande makt är enligt 
statuterna icke häller för öfrigc tillerkänd kommissionen, utan synes 
alt, åtminstone i princip, vara beroende af ordförandens beslut. I 
praktiken skall denne dock dela maktens ansvarighet med de ordi
narie medlemmarna (hvartill icke ens sekreteraren eller någon annan 
af kansliet hör), med hvilka ordföranden således samråder och be
sluter. En god och sympatisk anda skall också råda inom kom
missionen.

Ehuru ordförandeposten tillsättes genom kejserlig ukas och 
medför ingen aflöning, kan man dock icke säga, att innehafvarena 
af densamma blott till namnet fylt sin plats. Grefve Stroganoffs 
antikvariska samlingar äro ännu berömda i Ryssland. Dennes efter
trädare, den nuvarande ordföranden grefve Bobrinskoj har utgifvit 
ett stort och klassiskt arbete öfver gräfningar, som han utfört i trakten 
af Smeli (mellersta Dnjepr). Baron Tiesenhausens specialitet är nu- 
mismatiken. Denne äfvensom orientalisten prof. Weselofski uppbär 
i årlig lön 4,.500 rubel. De öfriga däremot, af hvilka Spitsin och 
Dumberg äro framstående arkeologer, men Druzchinin företrädesvis 
historiker, hafva enhvar 3,000 rubel. — Kommissionen har publicerat:
1) ^Redovisningar14 för åren 1859— 93, omfattande 27 tomer jämte 
planschvärk och teckningar; 2) »Material till Rysslands arkeologi", 
18 tomer jämte planscher. Dessa arbeten hafva utförts dels af kom
missionens ledamöter själfva, dels af personer stående utom densamma. 
—  Kommissionens årsanslag uppgår till 60,000 rubel, af hvilka 12,000 
äro afsedda för gräfningar och 7,000 till publikationer. Statsanslagets 
användning bestämmes af ordföranden och står under Ministeriets 
för kejserliga hofvet kontroll (§ 24). I händelse något större fynd  
skulle erfordra ett extra anslag, skall detta vara lätt att erhålla (så
lunda betaltes i fjol extra 15,000 rubel för ett fynd af 2,000 guld
mynt från Filips af Macedonien tid, gjordt vid Donaus mynning). 
De viktigaste föremål, som under föregående år blifvit funna eller 
eljes af Arkeologiska kommissionen förvärfvade, utställas i kommis
sionens lokal, och inbjudes Hans Majestät att taga denna exposition 
i betraktande. Denna årligen återkommande utställning arrangeras 
under fastan. På grund af Hans Majestäts bestämmande kommer 
sedan en del af dessa fornsaker att förvaras i Eremitaget, som har
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en af Arkeologiska kommissionen fullständigt oberoende förvaltning. 
Det mesta af de af kommissionen anskaffade fprnsakerna placeras dock 
i historiska museet i Moskva, som är Rysslands största arkeologiska 
centralmuseum. En del sändes dock äfven till lokala museer. T. o. m. 
Helsingfors blef i fjol ihågkommet med en större föräring af graf- 
fynd från trakten af staden Ljutsin vid nedre Diina (antagl. liviskt 
graffält från 8— 11 seklet). Det nämda museet i Moskva är för öfrigt 
en särskild institution, och intager blott dess n. v. föreståndare, så
som redan nämdt, en hedersplats i Arkeologiska kommissionen. Något 
specialmuseum i S:t Petersburg äger kommissionen således icke under 
sin särskilda vård.

Förutom de ofvannämda personerna räknas f. n. till Arkeologiska 
kommissionen ännu fyra extraordinarie och tretton s. k. korresponde
rande medlemmar, hvilka dock alla stå utanför kommissionens admini
stration och stat. A f  de fyra första är en professor i Warschau (Samo- 
kvasoff), en dito i Charkoff (Antonovitsch) samt en medlem af Konst
akademien (Botkin) och en professor vid Andliga akademien i S:t 
P:burg (Pokrofski). A tt desse och de korresponderande medlemmarna 
tillhöra Ark. kom. har blott betydelsen af en utmärkelse för dem, 
hvilket bevisar, hvilket anseende kommissionen förmått tillvinna sig. 
Bland de senare finna vi sådana personer, som föreståndaren för 
Eremitaget, statsrådet Iversen, akademikern Radloff, bibliotekarien 
geheimerådet Stassoff, akademikern Latyscheff, bärgsingeniören Lo- 
patin (hvars stora samling sibiriska fornsaker Radloff utgifvit) m. fl. 
Endast undantagsvis och på ordförandens särskilda kallelse kan en 
och annan af dessa herrar infinna sig såsom expert i arkitektur, konst
historia etc. och äger han då för den gången säte och stämma i kom
missionen. Heders- och korresponderande medlemmar föreslås af ord
föranden och stadfästas af ministern för kejserliga hofvet. Desse 
likasom andra medlemmar af Ark. kom. kunna af ordföranden med 
anledning af något framstående arbete föreslås till erhållande af en 
gratifikation.

Den arkeologiska kommissionen i S:t Petersburg, ehuru egande 
i sina händer den administrativa vården af kejsardömets fornlämnin- 
gar, har således icke denna till sitt enda ändamål. Dess uppgift är 
i främsta rummet befordrandet af arkeologisk forskning; därför le- 
des dess värksamhet och handhafvas dess skyldigheter och rättigheter 
af specialister på fornforskningens särskilda områden, under det de 
löpande angelägenheterna utföras under dessas ledning af lämpliga 
kanslister.

A . O. H .
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U r  v å r t  K o n s t n ä r s l e x i k o n .

Cederwald, Arvid von, miniatyrmålare, f. 27/s 1792, var son af 
vicepresidenten i Åbo hofrätt Arvid v. C. och Margareta Sofia Rabenius- 
Ingick i rysk militärtjänst 1809, avancerade till stabskapten och erhöll 
afsked 1819, hvarefter han gick i tjänst vid strömrensningskåren 
i Finland 1820. Informationsofficer vid ingeniörkåren för väg- och 
vattenkommunikationerna 1823, major 1831 och ingeniör af l:sta  
klassen eller öfverstelöjtnant vid finska strömrensningskåren 1837. 
Dog i Helsingfors såsom den siste på svärdssidan af den finska ätten 
9/s 1840. Gift 24/'g 1822 på Västankärr i Tenala med Konstantia 
Elisabeth Charlotta De la Chapelle, löjtnantsdotter, f. 4/ g1787, d. 
Vs 1862. Vid Finska konstföreningens porträttutställning 1893 varv. C. 
representerad genom miniatyrporträtt af lagman C. K . Gadd, dennes 
maka Lovisa Burtz och son, sedermera presidenten K . E. Gadd, 
äfvensom af chefen för strömrensningskåren frih. Carl Rosenkampff, 
målade 1833 och 1839 (Wasastjerna, Ättartaflor).

Desamod , Joséphe, konstmålare, kapten och till nationen frans
man. Kom  till Borgå, där han höll en fruntimmerspension 1844— 50, 
och dog 1850 i Petersburg. Målade altartaflor: till Borgå domkyrka 
1846, till Pyttis kyrka 1848 (Ad. Neovius).

Elfström, Carl Peter, artist, f. 27/ 9 1 7 74 i Sverge. Erhöll såsom 
målarelärljng 3:e medalj i principskolan 24/ t 1795. Var några månader 
inskrifven vid finska församlingen i Stockholm 1830 och i Helsingfors 
1832, hvarefter han bodde i Borgå till 1836. Afflyttade då till Hel
singfors, där han dock icke blifvit inskrifven. Gift 14/ s 1832 med
Catharina Lovisa Lönnfors, f. 19/n 1787, f  5/ 12 1834 i Borgå, enka efter
bruksmästaren Klingenberg. „Artisten“ E . målade altartaflor: 1832 
till Nurmijärvi, 1833 till Wiborg (Ad. Neovius).

Klercker, Gustaf Reinhold af, akvarellisi, var född 12/. 1769
och son af den kände generalen Carl Nathanael af Klercker, blef
kornett vid Nylands dragoner vid 12 års ålder 1781, tillfångatagen 
2/ g 1788 vid Bräkylä och förd till Kostroma, hvarifrån han återvände 
1790 (hans anteckningar öfver denna fångenskap äro publicerade i 
Sv. Lit. sällsk. förhdl. V II : 48— 64). Löjtnant vid Tavastehus jägare
regemente 1792, kapten och stabsadjutant hos H. K gl. Mt. 1802. 
Erhöll majors afsked 1810 och bodde på Mäkkylä i Esbo*, där han 
afled Vi 1823. Gift i Lovisa 2!/i 1796 med Lovisa Ulrika Hägerflycht, 
öfverstedotter, f. 1778, d. i Borgå 3%  1858. A f  hans akvareller äro 
kända „Träskända gård“ 1805 (101X 60  cm.), „ett jagtstycke“ 1816 
(40X'28 cm.), „ bedjande eremit11 och ett band in f:o, innehållande 78 
akvareller, djur och blommor, de senare efter naturen, målade 1804— 5

* Den bekante Carl Sederholm var före 1810 informator för lians barn.
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i Lovisa. Hans miniatyrporträtt, kändt från Finska konstföreningens 
porträttutställning 1893, n. 34, är sannolikt måladt af honom själf 
Hans färglåda med fina engelska färger finnes ännu i behåll (Wasastjerna 
Ättart.; Ad. Neovius).

Nymander, Karl Jolian Mauritz, landskapstecknare, f. 5/1 1797 
i S:t Petersburg, var son af godsegaren, f. d. kantorn vid finska för
samlingen därstädes Johan N. och Helena Löfman. Kadett vid krigs
skolan i Haapaniemi 1812 och därjämte lärare i ryska språket. Under
löjtnant 1818 och samtidigt lärare vid kadettkåren i teckning, 
kalligrafi, topografi, kart- och fortifikationsritning m. m. Löjtnant 
1823. Ofverförd med kvarstående vid kadettkåren till generalstaben 
1826, stabskapten s. å. och kapten 1831. Öfverförd till finska skarp
skytts (gardes)- bataljonen 1832 samt tillkommenderad kadettkåren. 
Ofverstelöjtnant 1834. Tillkommenderad modell-infanteriregementet 
1835. Öfverste 1839 och öfverförd till Koporska jägareregementet. 
Bataljonschef vid Sofiaregementet 1841. Ofverförd till civila topograf- 
kåren med statsråds titel och utnämd chef för de topografiska 
upptagningarna i guvernementen Perm och Yjatka 1843. Ofverförd 
såsonr öfverste till forstkåren 1849. Generalmajor 1853 och afsked 
s. å. Dog 1/ 2 1856 på Ykspää i Yiborgs socken. Gift 3/ 101821 med 
Charlotta W ilhelmina Blåfield, majorsdotter, f. 29 7 1 798, d. 5/ 12 1860. 
N. var berömd såsom skicklig tecknare af landskapsstycken, hvilka 
han skizzerade under utflykter med kadetterne och utförde i sepia 
eller tusch. A f  dessa förvarar hans såsom porträttmålarinna kända 
dotter, kanslirådinnan Augusta af Brunér, utsikter i stort tvärformat 
af Anjala fors (3 st. före 1835), af Högfors fall nära Kymmene kyrka, 
af Imatra i gravyr från Petersburg (omkr. 1840, orig. teckningen 
förstörd) m. m.

Thitz, Anders Gustaf, „målare artist", f. 1771. Öfverflyttade 
från Hernösand till Finland och bodde åtm. 1795 — 1800 i Helsingfors, 
sedermera i Lovisa, där han dog */1 2 1828. Gift: 1) c:a 1791 med 
Sofia Cliristiana Stichseus, f. 31/ t 1767, dotter af vice borgmästaren 
i Helsingfors Alexander Stichseus och Patientia Christina Ignatius; 2) 
med Sofia Kajander, f. l5/ 7 1787. T. har målat taflor och en predikstol 
till Pyttis kyrka samt gjorde silhuetter till klackringar. Sådana 
finnas bl. a. af landshöfding Gustaf Riddercreutz och hans maka Anna 
Helena Ehrenstolpe (Winterska saml.; Ad. Neovius).

S a m l i n g a r n a s  t i l l v ä x t  1 8 9 5 .

F rå n  ä ld re jä rn å ld ern .

Gm samlaren S. Wilskman: 1 oval eldsten, f. af torparen H. Yakila i 
ett stenröse, i Pihujais by af Kuorevesi s:n. — Gm folkskoleläraren K. Wester
lund: fragment af en spjutspets af järn f. ,å  Kaparkullen i llekipelto by af 
Vörå s:n.
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F rå n  y n g re  jä rn å ld ern .

Gm samlaren J. Kauppi: 1 yxa, betsel och 1 skära, f, vid gräfning in
vid ett berg å bonden Poskipartas mk i Tervus by af Kronoborgs s-.n; 1 fågel- 
formig hängprydnad af permisk typ, af fullkomligt samma slag som fig. 9; f, i 
M. Pohjalainens åker, Kekomäki by af Kaukola s-.n. För att visa hvilken nära 
frändskap råder emellan detta och de permiska smyckena meddela vi här under 
fig. 10 ett hängsmycke ifrån nejden af Wytschegda floden.

S m å p l o c k .

Uppbrunna porträttsamlingar. Vid en vådeld, som för 18 år sedan öfver 
gick karaktärsbyggnaden på Illby gård i Borgå socken, gick en ganska stor por
trättsamling, tillhörig familjen Boije, helt och hållet förlorad (Ad. Neovius). — 
En rik porträttsamling förstördes vid en eldsvåda på Metsäkylä i S. Marie (Hist. 
Arkisto V III: 83).

Prof. Ilmonis bref'samling, som förvarades af hans dotter fru Blomqvist, 
förstördes vid branden af direktörsvåningen på Evois 1895 (Ad. Neovius).

Nagu sockens fana, som ännu 1819 förvarades i kyrkan, föreställde en 
fisk emellan två krönta lejon med årtalet 1712 under (Mjödh, Nagu, s. 10).

Jakobstad hade 1763 två gröna sidenfanor, hvilka förvarades på råd
huset. På den ena, som var mycket gammal, sågs De la Gardieska vapnet med 
gyllene lejon i en stor krans af silfver löfvärk och i hörnen 4 granater, hvilka 
sprutade eld ur 3 rör; öfver vapnet lästes i förgyld skrift: Jacobsstads Wapn. 
Stadens kavalleri bestod af 24 man, „snygt klädde i blå uniform med gull- 
galonerade hattar11 och behörigen ekiperade, infanteriet af 75 man likaledes i 
blå uniform (Aspegren, Pedersöre I: 18).

Viborgska smallen satte traditionen i samband med en gryta, som länge 
efteråt förvarades på Viborgs slott och äfven afritades af E. Brenner (Otava, 
pl. X X ). I denna gryta, hette det, tillredde Knut Posse sin exploderande dekokt. 
Förklarings vis må antecknas följande rön af P. A. Gadd: Om man i kokande 
jära häller en droppe vatten, så sprides den heta tjäran omkring såsom smält- 
koppar och sätter folket i den största fara (Gadd, Satakunta, s. 105).
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Prenumerationscmmälan.
Finskt Museum och Suomen Museo utkomma äfven under år 1896 och 

komma att innehålla uppsatser i arkeologi, konsthistoria, etnografi, historia och 
folklore, hvarjämte språkliga meddelanden af allmännare intresse skola ingå. 
Den svenska och finska upplagan komma, likasom under år 1895, att ha väsentli
gen olika innehåll. Bladen hoppas hos alla samhällsklasser vinna samma varma 
sympatier och samma understöd, som Finska Fornminnesföreningen i sina 
sträfvanden alltid åtnjutit.

Till bladen har utlofvats bidrag af ett antal museitjänstemän och 
museiföreståndare i landsorten samt af fackmän på olika områden af vetenskap 
och konst, bland hvilka må nämnas: E. Aspelin, J. B. Aspelin, Y. Blomstedt,
G. Cygnaeus, A. Y. Forsman, O. A. Forsström, F. I. Färling, A. Hackman, Axel 
Heikel, O. F. Hultman, V. Högman, K. Killinen, K. Krohn, Ernst Lagus, J. J. 
Mikkola, E. Nervander, M. Schjerfbeck, Th. Schvindt, A. H. Snellman, J. J. Tikka
nen, Th. Wsenerberg, V. Wallin, M. Waronen, Y. Wichmann.

Bladen utkomma hvarannan månad, hvartdera med ett ark om 16 sidor, 
illustrationerna däri inberäknade, och kunna prenumereras å landets alla post
kontor för 2 m. 50 p:ni för årgången eller tillsammans för 5 mk. Finska forn
minnesföreningens ständiga ledamöter, hvilka erlagt fullständiga ledamotsagifter, 
— 25 mark i ett för alt — erhålla tidningarna under det år de utgifvas för 
1 mark årgången (bägge tills. 2 m.), som kontant eller i frimärken jemte adress 
insändes till undertecknad i Helsingfors.

I Helsingfors emottages prenumeration å alla boklådor.

Hjalmar Appelgren.

Finska fornminnesföreningens n. v. sekreterare.

S uom en  M useo N :o 1—2  in n eh å ller :  Elias Brenner kokoilijana
(Elias Brenner såsom samlare), af Eliel Aspelin. — Morsiusarkku 1600-luvulta 
(skulpterad brudkista fr. 1600-talet; med 2 af bildningar). — Kielellisiä muinais
muistoja (språkliga fornminnen), 5) „Lattiskuun aika“ af J. B. A. — Rahalöytöjä 
(myntfynd) af Ar. H. — Rantasalmen kihlakunnan vanhimmista asutusseikoista 
(om den äldsta kolonisationen af Rantasalmi härad) ref. af A. Pelkonen. — Kokoel- 
main kasvaminen 1895 (Samlingarnas tillväxt 1895; med afbild. a f ett broderi fr. 
1400-talet). — Kaskuja (små berättelser). — Tilausilmoitus (prenumerationsanmälan).

Finslct M useum . N :o 1—2  in n eh å ller : En sojotisk schamankostym i 
historiska [museet i Helsingfors (8 afbild.), af A. O. Heikel. — Arkeologiska 
kommissionen i. S:t Petersburg och dess värksamhet, af A. O. H. — Ur vårt 
konstnärslexikon. — Samlingarnas tillväxt (2 afbildn). — Småplock. — Prenu
merationsanmälan.

Helsingfors 1896. Helsingfors Central-Tryckeri, Fabiansg. 6.



hinskl useum.
f i n s k a  forn m inne sfö re ninge ns /M ånadsblad.

N:o 3 — 4. -S- i8g6 M a rs— A pril.

Pronumcrationsprisot utgör 2 m. 50 
p. för årgången. Föreningens stän 
diga ledamöter orhålla bladet under 
utgifningsårot för 1 mark som k on 
tant eller i frimUrken jemte adress 
insändes till Föroningen.

Alla försändningar adresseras till
F.  F o r n m i n n e s f ö r e n i n g e n s  

s e k r e t e r a r e ,  
Helsingfors,

Historiska museet.

Bladet utkommer med ett ark hvar- 
annan månad oeh kan prenumereras 
å landets alla postkontor samt å  
boklådorna i Helsingfors.

Ti l l  hvi l k en tid h ö r a  k a l k m å l n i n g a r n a  i R a u n i o ,  H a t t u l a  och 
L o j o  k y r k o r ?

Inlägg i en konsthistorisk fräsa af E. N.

Dessa målningar, hvilka alla utan gensägelse äro att hän
föra till medeltiden, hafva delvis fått qvarstå i orubbadt skick, 
delvis blifvit öfverdragna med hvitlimning, som under senaste 
tider aflägsnats, i Lojo 1885 och 1886, i Hattula sistsagda år 
samt i Raumo kyrka 1891. Bilderna i Lojo restaurerades 
1886 och 1889 samt de i Raumo 1891, hvaremot kalkmålnin
garna i Hattula kyrka ännu kvarstå orestaurerade.

Uti ingen af dessa kyrkor anträffas någon inskrift, som 
skulle ange målarens namn eller tiden för bildernas uppkomst, 
men dessas allmänna tycke, kostymerna och andra detaljer 
hafva förmått dem, som befattat sig med ifrågavarande tids
frågas lösning att öfver hufvud hänföra dem till slutet af 
1400-talet *).

I en år 1887 utgifven skrift: »Den kyrkliga konsten i
Finland under medeltiden» yttrade jag: »Tiden för Lojo och
Hattula målningars uppkomst torde af flera skäl böra förläg
gas till omkring det sista årtiondet af 1400:talet (då Magnus 
Stjernkors till Särkilaks var biskop i Åbo, från 1489— 1500). 
Möjligen härleda de sig från en ännu senare tid eller början 
af 1500:talet».

Samma mening biträder herr Eliel Aspelin (se »Suoma
laisen taiteen historia pääpiirteissään», 1891, sidan 21).

*) I  Hattula förekomma dessutom en kalkmålning på yttre muren samt 
ett par andra bilder i själfva kyrkan, bildande ett undre lager af målningar, 
hvilka på goda grunder hänförts, den förra till 1200-talet, de senare till följande 
sekel; med dessa hafva vi här icke att befatta oss.



—  18 —

Alålningarne i Raumo blefvo mig bekanta först sommaren 
1891, och uttalade jag då, -såsom min förmodan på grund af 
att ätten Svärds vapen intager en hedersplats i koret, att de 
bekostats af Peter Svärd, lagman i Satakunta åren 1463—  
1466. Äfven i detta antagande instämmer herr E. Aspelin 
(se anfördt arbete, sidan 20).

Ätten Svärds vapensköld förekommer i koret ej blott i 
Raumo, utan ock i Hattula och Loj o kyrkor, och utgöres va-

Biskop Arvid Kurkis vapensköld med 
en engel såsom sköldbärare. 

Efter kalkmålning i Lojo kyrka.

penmärket därstädes af ett nedåtvändt, något olika tecknadt 
svärd (eller värja), omgifvet af tre stjärnor, en på hvardera 
sidan om klingan samt en under dess spets. Stjärnorna äro 
purpurfärgade på blågrönt fält i Hattula, men hvita på blått 
fält i Lojo och Raumo kyrkor.

På den Svärdska vapenskölden i Lojo upptäktes vid dess 
blottande dessutom på sidorna om svärdet två otydligt fram
trädande föremål, hvilka af mig benämts »kronlika», och hvil- 
kas tillkomst, såsom jag i någon tidningsuppsats anmärkt, 
synts mig dubiös. De skilde sig i teckning och färg^så myc
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ket från öfriga bilder i Loj o, att jag antagit, att de senare 
tillkommit, utan att jag dock kunnat förklara förhållandet.

Om ätten Svärd och dess förgreningar, den mellersta 
och yngre ätten Kurki (Kurk), ingå i »Historiallinen Arkisto» 
utförliga, förnämligast af herr K. A. Bomansson meddelade 
uppgifter och släkttaflor, ur hvilka framgår, att dessa tidigt 
befryndade ätter under tidernas lopp antagit det på kvinno- 
linjen ärfda namnet Kurki, dels med bibehållande af Svärd
vapnet, dels med införande af ett nytt märke i vapenskölden. 
Het älsta Kurki-vapnet: en långbent fågel (en trana) begag
nades dock ännu 1425 af ättens utgreningar, hvilka sedan 
buro det ofvanför beskrifna Svärdska vapenmärket. Sedan 
den mellersta Kurkigrenen på manliga sidan utgått med bi
skop Arvid Kurki år 1522, och dennes syster Elina blifvit 
stammoder för den yngre ätten Kurki, omtalas längre fram i 
tiden denna ättegrens vapen hafva utgjorts af två gyllne hjär
tan eller näckblad, det ena ofvanom, det andra nedanom två 
gyllne bjälkar i blått fält.

Att heraldiken hos oss i förgångna tider ej kan göra an
språk på obegränsadt förtroende, finner man, då man jämför 
afbildningarna af Svärd-Kurkiska vapenmärkena i Raumo, Hat
tula och Lojo med de teckningar af vapensköldarne för »Gambia 
Kurckar», hvilka af Elias Brenner åren 1671 och 1672 togos 
i många finska kyrkor, såsom i Ulfsby, Hauho, Helsinge, Pojo, 
Kimito, Hollola o. s. v., och hvilka framställa ett snedt öfver 
skölden gående, uppåt och åt höger riktadt svärd, omgifvet 
af två stjärnor på högra och en på vänstra sidan. En ytter
ligare variant kunde anföras från anvapnen på Axel Kurkis 
grafvård i Ulfsby kyrka.

Det är kring detta variabla vapenmärke för Svärdska 
och »gambla Kurckska» ättegrenarna forskningarna rörande 
uppkomsten af kalkmålningarna i Raumo, Hattula och Lojo 
vändt sig, utan att komma längre än till en förmodan, att bil
derna i Raumo målats under lagmannen i nedre Satakunta 
Peters Svärds lifstid, ehuru man på grund af målningarnas 
inre vittnesbörd trott sig kunna antaga, att de sett dagen ännu 
närmare slutet af katolicismens tid i vårt land —  detta isyn
nerhet hvad bilderna i Hattula och Lojo angår.

Med stöd af ytterst enkla och närmast till hands liggande, 
ehuru af en tillfällighet förbisedda kombinationer är jag nu 
mera öfvertygad om, att våra forskningar här vid lag råkat på 
villospår. Den Svärdska vapensköldens hedersplats i koret 
uti tre från hvarandra vidt aflägsna kyrkor i Satakunta, Ta- 
vastland och Nyland antyder en högt stäld representant för 
ätten. Härtill kommer att som motstycke till vapenskölden i
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Raunio anträffas domkapitlets sedvanliga vapen: en af ett 
rödt, latinskt kors indelad vapensköld —  en omständighet, 
som anvisar på en andlig man —  samt slutligen att vapnet i 
Loj o uppburits af två änglar såsom sköldbärare, hvilka figurer 
(af hvilka den ena ej kunnat restaureras) utgöra ett slags 
tillägg till samma anvisning. Ytterligare må nämnas, att dessa 
vapen i Hattula fått plats invid bilden af S:t Erik och i 
Lojo invid S:t Henrik, Sverges och Finlands skyddshälgon.

Den medlem af de befryndade ätter, som burit Svärdska 
vapnet, bör därför sökas bland våra högsta andlige och är 
lätt funnen i biskop Arvid Kurki, den siste manlige ättlingen af 
den mellersta Kurkigrenen. Han satt på biskopsstolen i Abo 
under åren 1510— 1522, och är det således till denna period 
målningarne i Raunio, Hattula och Lojo nu mera böra hän
föras.

De »kronlika» tilläggs-emblemer, som på vapenskölden i 
Lojo väcka bryderi, skola möjligen —  i oskicklig teckning —  
föreställa de tvänne hjärtan eller näckblad, hvilka ingingo i 
den yngre Kurki-ättens vapen, och kunna de till äfventyrs 
hafva blifvit i senare tid ditmålade på befallning af någon 
af de många medlemmar af sagda yngre ättegren, hvilka ge
nom ingångna äktenskap befryndades med ej långt från Lojo 
bofasta adliga ätter (Grabbe på Grabbacka i Karis, Ille på 
Porkala, Stålarm till Grabbacka och Lindö) och hvilka sanno
likt ej ogärna ville erinra om sin släktskap med den märke- 
lige biskop Arvid Kurki. Närmast kommer man härvid att 
tänka på biskopens systerdotter Kristina, gift första gången 
med Arvid Stålarm ( f  1529) och i sitt andra äktenskap med 
Nils Grabbe. Själf afled hon år 1551 *).

*

Må det vara mig tillåtet att i sammanhang med och med 
ledning af det föregående göra ett försök att tyda en bild i 
Lojo kyrka, som jag hittils ansett alldeles omöjlig att ens 
söka utreda.

Såsom motstycke till bilden af sankt Henrik befinner sig 
på andra sidan om korfönstret fragmentet af en helig, bar- 
hufvad biskop, som håller en mitra i handen. Med kännedom 
af helgonbildernas traditionela placering i våra med medel
tidsmålningar prydda kyrkor hade man här att främst tänka

*) På Elias Brenners teckning från 1671—1672 af gamla Kurckska vapnet 
i Lojo saknas nu i fråga varande tillägg, en omständighet som ger en viss styrka 
åt ofvanför framstälda hypotes, att dessa märken senare blifvit ditmålade.
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på något för våra nordiska kyrkor särskildt betydelsefullt hel
gon, men attributet — mitran —  har därvid lämnat ingen ledning.

Nu, då tiden för Lojobildernas uppkomst kan bestämmas 
till perioden 1510— 1522, och då man ihågkommer, att Arvid 
Kurki år 1514 var i tillfälle att i Åbo domkyrka föranstalta 
den högtidliga beatifikationen af vårt andra helgon, biskop 
Hemming, som styrde finska kyrkan åren 1339— 1366, och 
då man vet, att Hemmings bild fanns bland dekorationerna 
vid den lysande skrinläggningen af hans lekamen, kan man 
ej underlåta att fråga sig, huru vida man icke i motbilden 
till sankt Henrik eger en framställning af biskop Hemming, 
hvarsj minne just vid denna tid framträdt i all sin glans, så 
att kyrkan förkunnade, att »den, som hedrar helge herren 
Hemming här i världen, honom hedrar han ock utan tvekan 
i himmelriket».

En särskild anledning att hedra biskop Hemmings minne 
var hans förtrogna vänskap med sankta Birgitta, äfven hon 
framstäld på helgonmålningarna i Hattula och, som det tyc
kes, äfven i Lojo, i hvilka bägge kyrkor hennes dotter Kata
rina af Sverge, för helgonlängden bestämd år 1479, finnes 
afbildad. Kännare af Birgittas skrifter erinrar sig, att den 
fromme Åbobiskopen till och med förekommer i hennes »up
penbarelser».

Då man vet, att det var biskop Hemming, som i Åbo in
förde mitran och krumstafven, hvilka förut ej hört till den 
finska biskopsskruden, kunde den mitra, som den i fråga 
varande bilden i Lojo framställes hålla i handen, anses såsom 
ett lämpligt attribut för detta helgon, som ej behöfde gå mar
tyrdöden till mötes.

På den i följd af korfönstrets upphuggning fragmentariska 
bild, hvarom ofvanstående hypotes handlar, är den hälge bisko
pen framstäld i ungdomlig gestalt och med vackra anletsdrag.

E n  s o j o t i s k  s c h a m a n k o s t y m  i h i s t o r i s k a  m u s e e t  i H e l s i n g f o r s .

A f A. 0. Heikel.

(Forts.)

Besvärjandet 1. schamaniserandet sker under sång och 
mångahanda åtbörder och mer eller mindre tydliga uttalanden. 
Schamanen gör häftiga rörelser fram och tillbaka, eller svänger 
han sig med hela sin kropp omkring ät ett håll, hvarvid de 
ormfigurer, med hvilka hans kostym är så rikt utstyrd, börja



—  22 —

att svänga omkring honom i cirklande banor och med rörelser, 
som likna värkliga ormars. Härunder röres och slås på trum
man utan afbrott, och schamanen råkar alt mer och mer i extas. 
Då kan han plötsligt stanna, och man hör hans samtal med 
andarna; eller delgifver han, stödd mot trumman, de närva
rande deras meddelande. Därpå börjar han stampa och skumpa, 
hvaraf man förstår, att schamanen är stadd på ridt och att han 
färdas alt djupare in i andarnas värld. Slutligen upphör ridten; 
schamanen vänder upp och ned på trumman, hållande den 
öppna sidan uppåt. Detta betyder, att han nu upphunnit an
darna och lyckats uppsamla dem i sin trumma.

Potanin berättar om en schamankvinna, som under be
svärjelsen föll i kramp. Hon kastade trumman ifrån sig och 
utsträkte sig emot de i jurten sittande, hvarvid hon grinade 
med tänderna och utspärrade fingrarna, så att de liknade vilda 
djurs klor. Därpå kastade den rasande sig mot eldstaden och 
började med tänderna gnaga de upphettade stenarna omkring 
densamma.

De andar, till hvilka schamanen under besvärjelsen 
vänder sig, äro olika för olika släkter. Då en schaman 
gifter sig, får han sin hustrus släktgudar till hemgift och har 
således framdeles också dessa till sin disposition. Blott högst 
få gudar äro gemensamma för alla. Bland dessa synes Jerlik- 
khan 1. underjordens gud vara en, kanske den förnämsta. 
Föreställningarna om Jerlik-khans förmåga att tillfoga människan 
ondt, likasom å andra sidan schamanens bemödanden att blidka 
honom, höra till de intressantaste saker man kan lära känna 
från den schamanska världen. Jag vill i detta hänseende bi
foga tvänne berättelser, som låta oss ännu fullständigare än 
hittils skett blicka in i schamanismens fantastiska och bizarra 
andevärld.

Den förra berättelsen står i sammanhang med föreställ
ningarna om sjukdomsorsakerna, den andra beskrifver den våd
liga färden till Jerlik.

Enligt burjäterna är den allmännaste sjukdomsorsaken 
den, att själen öfverger kroppen. Människan har näml. enligt 
deras föreställningar två själar, af hvilka den ena under söm
nen och drömmen företager utflykter till alla möjliga orter när 
och fjärran. Om mot morgonen något hindrar själen att 
återvända till kroppen, uppvaknar människan utan den andra 
själen, hvaraf följden blir att hon insjuknar. Det är många 
omständigheter, som kunna hindra själen att återvända till 
kroppen. Yid sina nattliga irrfärder t. ex. i djupa skogen kan 
själen gå vilse, eller kan den vara så förbryllad, att den icke 
finner rätta ingången till kroppen eller också kan själen blifva
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bortröfvad. Hvarje natt utskickar näml. underjordens här
skare, Jerlik-khan, två väsenden 1, tjänare med uppdrag att 
gripa kringströfvande människosjälar, hvilka fängslade släpas 
till Jerliks underjordiska boningar. Dessa föreställningar äro, 
som sagdt, mycket allmänna bland burjäterna. Så berättas t. 
ex. hurusom en burjät råkade en natt gå ut från sin jurt och 
då hörde huru det bullrade i närheten af en af grannarnes 
jurter, likasom utkämpades där en strid, hvarefter ett dämpadt 
skrik hördes. Äfven steg af några som aflägsnade sig hördes, 
småningom alt svagare, tils ljudet slutligen alldeles dog bort. 
Följande morgon var det klart i hela ulusen (byn), att Jerliks 
tjänare bortfört någon själ, och till bekräftelse härpå fann man 
ock en som insjuknat.

Då schamanen kallas till en sjukbädd, bör han därför 
först taga reda på sjukdomsorsaken. Denna kunskap erhåller 
han under extasen. Om själen befinner sig utanför kroppen, 
är det en lätt sak för schamanen att få den att åter krypa in 
i sin egentliga bostad. Men är detta icke fallet, då måste sjä
len uppsökas i vida världen, i djupa skogen, på steppen, på 
flod- och sjöbottnen etc. Detta sökande är icke häller så lätt, ty 
utom andra vårigheter som möta, kan den vilsekomna själen 
spela den sökande ett och annat spratt. Själen är näml. icke alltid 
villig att återvända till sin mänskliga bostad: då flyr den ur 
händerna på schamanen och beger sig t. ex. till ett ställe 
hvarest en fårahjord uppehåller sig, och här blanda sig spå
ren af själen och fåren, så att schamanen icke kan skilja dem 
åt. — Om den förkomna själen icke påträffas någonstädes på 
jorden, så är det säkert, att den blifvit bortförd till Jerliks 
mörka boningar. I sådant fall måste schamanen företaga den 
med stora svårigheter förenade, lifsfarliga färden till denne 
underjordens herre. Detta blir åter patienten dyrt, ty Jerlik 
kräfver vanligen dyra offer, ja, ibland är han icke nöjd ens 
med djuroffer, utan fordrar i utbyte en annan människosjäl. 
I sådan händelse vänder sig schamanen till den sjuke och 
frågar honom, hvem hans närmaste vän är. Om den sjuke 
är med om att till lösen för sin själ utlämna sin väns, pas
sar schamanen på medan vännen sofver och utför då ena
handa röfvarbragd, som Jerliks tjänare gjort i afseende å 
den sjuke. Det händer, att vännens själ, för att undgå den 
förföljande schamanen, förvandlar sig till en lärka; men då 
förvandlar sig schamanen till en hök, som fångar lärkan, hvil- 
ken omedelbart föres till Jerlik. Denne känner sig nu tillfreds- 
stäld och lösgifver den af hans tjänare uppfångade själen.

Den andra berättelsen eller den vådliga färden till Jerlik 
beskrifves af Potanin på följande sätt (enl. en af honom be
vittnad besvärjelse på en ort norr om Altaj).
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Schamanen börjar med att gestikulera och berätta, huru
som han beger sig åstad från den plats, där han står. Han 
öfverskrider Altaj och beträder kinesisk jord, som i förbi
gående beskrifves, passerar den gula steppen, öfver hvilken 
icke ens skatan kan flyga, i det han säger: »med trollsånger
komma vi öfver den». Därpå börjar han sjunga, hvarvid en 
ung adept stämmer in i sången *). Efter den gula steppen 
kommer den bleka, hvarest icke ens kråkan flyger, hvarvid 
schamanen jämte sitt unga biträde uppstämmer en duett; och 
bakom stepperna reser sig »järnbärget», som når upp till him
melen. Detta är en vådlig passage; schamanen andas tungt, 
på bärget ser han kringströdda ben af schamaner och deras 
hästar, som varit stadda på dylika färder till guden Jerlik, 
men af brist på krafter dukat under på vägen. Schamanen 
säger: »ben af män ligga hopade på de skrofliga bärgen, häst
ben på de brokiga bärgen» samt »himmelen skälfver, järntaket 
dånar, himmelen skälfver, enigt gå vi fram, järntaket dånar, 
med ett språng ila vi fram» och i själfva värket lyckas vår 
schaman hoppande komma öfver det farliga bärget. Kommen 
på dess andra sida slår schamanen sakta på trumman, känner 
sig fortfarande uppskakad af de massor ben af omkomna scha
maner och hästar han sett och suckar tungt. Emellertid har 
han uppnått den öppning, genom hvilken han kommer in i 
underjorden. Dock har han ännu icke uppnått sitt mål, utan 
möter honom här ett haf, öfver hvilket blott ett hårstrå leder, 
och denna farliga brygga skall schamanen passera. Att denna 
vandring på ett hårstrå är svår och lifsfarlig, kan man finna 
däraf, att schamanen vådligt vacklar åt höger och vänster samt 
slutligen faller i sjön, på hvars botten han åter ser en massa 
ben af drunknade schamaner och hästar, »ty öfver denna sjö 
kommer icke en enda syndig själ», anmärker härvid schamanen. 
Vår trollkarl är fläckfri och kommer därför med lifvet äfven 
från hafvets djup och uppnår andra stranden. Här blir han 
uppskakad af nya syner. En person hänger fastslagen vid 
örat i en stolpe och hade detta straff vederfarits honom, eme
dan han som lefvande brukat lyssna på folks prat. Pa ett 
annat ställe hängde en person fastnaglad vid tungan; denne 
hade varit en baktalare. Vidare såg schamanen en person, 
som var omgifven af mat och dryck, men icke kunde nå dem; 
detta var till straff för att han under lifstiden varit en snål
varg. Ännu längre bort sågs en man fastbunden på en glö
dande häst af järn, och detta emedan han stulit boskap. Slut

*) Denna sång är för öfrigt densamma, som sjunges vid brännandet af 
brännvin, „Jerliks dryck“.



ligen funnos också de, som ledo straff, emedan de jagat olof- 
ligt och för mycket villebråd.

Bakom denna straffets förgård ligger Jerliks bostad, som 
vaktas af hundar, hvilka skälla emot den annalkande, som 
vänder sig till dörrvakten och anhåller om tillträde, hvilket dock 
förvägras honom. Därför måste dörrvakten mutas. För detta 
ändamål hafva också, redan förrän schamanen började sin be
svärjelse och underjordiska färd, stälts i ordning kärl med 
brännvin, kokt kött, mårdskinn etc. Med dessa saker undfäg
nas nu dörrvakten, som, emottagande skänkerna, lämnar scha
manen tillträde till den jurt, där Jerlik bor. För att åskåd
liggöra detta, går schamanen till dörren af jurten, i hvilken 
han utför besvärjelsen. Jerlik tänker man sig sitta i högsätet 
1. den dörren motsatta delen af tältet. Schamanen lyfter trum
man mot pannan och bugar sig, hälsande på Jerlik, samt säger 
hvarifrån han är och hvarför han kommit. Strax därpå upp
ger han ett skrik, som antyder att Jerlik märkt honom, men 
i vredesmod öfver schamanens närgångenhet rytit till. Scha
manen rusar mot dörren, likasom skrämd af Jerliks vrede, men 
vänder snart om och nalkas på nytt gudens tron. Detta af- 
lägsnande och annalkande upprepas tre gånger, hvarpå Jerlik 
utbrister: »befjädrade flyga icke hit, de som hafva klor nalkas
icke häller; du, svarta, luktande insekt, hvarifrån har du uppen
barat dig?» Schamanen uppger såväl sitt som sin faders namn, 
sin släkt, kallar sig en skröplig trollkarl och bjuder guden en 
snaps brännvin, hvilket tillgår sålunda, att schamanen gör en 
gest med trumman, likasom om han fylde denna med bränn
vin ur ett framsatt kärl, och räcker den fram åt guden. Men 
för att detta icke skall blifva blott en tom ceremoni, tager 
schamanen själf å gudens vägnar en duktig klunk och hoppar 
till några gånger. Sedan Jerlik sålunda druckit, underrättar 
schamanen honom 0111 att en tjur blifvit till hans ära slaktad 
redan före besvärjelsens början, och att man till offer hembu
rit honom äfven åtskilliga klädesplagg, hvilka i själf va värket 
för tillfället uttagits ur kistorna och upphängts på rep. Scha
manen fattar med handen tag i det ena plagget efter det andra 
och likasom räcker dem åt Jerlik, sägande: »här skall du
hafva kläder, mer än en häst förmår bära, för att därmed be
täcka din hals och hela din kropp.» Hvarje skänk åtföljes af 
ett slag på trumman. Om någon främmande hämtat någon 
skänk, för att vid detta tillfälle hembäras guden, stannar denna 
gåfva hos schamanen eller jurtvärden. Slutligen blir guden 
drucken och schamanen börjar göra narr af honom. I detta sta
dium är Jerlik också medgörlig och gifmild — ty är han ju 
af naturen en god gud; därför ger han nu åt schamanen sin
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välsignelse, lofvar uppfylla lians böner och uppenbara för ho
nom hvad godt dessutom, hans bön förutan, skall komma att 
ske hans familj och boskap. Schamanen är nu nöjd och åter
vänder med glädje från underjorden. Dit kom han ridande 
på en häst, på återfärden föres han af en gås och trippar där
för omkring i jurten på tåspetsarna för att visa att han flyger, 
hvarvid han kacklar som en gås. Extasen upphör småningom, 
och slutligen sätter sig schamanen. Trumman lägger han icke 
själf ifrån sig, utan någon annan tager bort den af honom. 
Med trumpinnen fortfar schamanen emellertid att slå sig i flata 
handen eller på sitt bröst. Slutligen tages ock pinnen af ho
nom. Schamanen börjar gnugga sig i ögonen, såsom efter en 
sömn, och man frågar af honom: »huru lyckades resan», hvar- 
till han svarar: »resan gick lyckligt och emottagandet var
utmärkt.»

Då jag här afslutar min framställning, vill jag blott til
lägga, att äfven offerhandlingar utgöra en väsentlig del af den 
schamanska kulten. Jag har dock icke här vidare än i förbi
gående eller antydningsvis berört desamma, och detta af många 
skäl. Till följd af buddhaistiskt inflytande förekomma nämli
gen i Mongoliet numera nästan alls icke några blodiga offer. 
Hos burjäter, altajer m. fl. folk äfven i mellersta Asien utfö
ras visserligen sådana ännu, hvarvid det till offer utsedda dju
ret på ett grymt sätt marteras till döds, hvarefter dess hud 
upphänges på en särskild för ändamålet uppförd ställning. Vid 
dessa offerhandlingar spela schamanerna hos burjäterna dock 
nästan ingen rol, och äfven där de vid offren ha något att ut
rätta, såsom fallet är vid Altaj, bär schamanen vid detta till
fälle icke på sig sin särskilda kostym, hvilken påklädes blott 
då en besvärjelse skall försiggå. I planen för min framställ
ning låg emellertid, såsom förut redan nämdt, att behandla 
blott det, som stod i närmaste sammanhang med den här 
exponerade kostymen.

Källor: T. II. Jlumanunb. Oiepmi ekBCpoaana.iHOit Mom-cmn. C. Ilerepöypn. 
1881—1883. — Julius Krohn. Suomen suvun pakanallinen jumalanpalvelus. Hel
singissä 1894. — B. M. MiixaäaoBCKirt. IHa.MancTBo. MocKBa 1892. — W. Radloff Aus 
Sibirien. Leipzig 1884. — M. A. Castren. Nordiska resor ocli forskningar. Hel
singfors 1853. — Matti Waronen. Vainajainpalvelus muinaisilla suomalaisilla. 
Helsingissä 1893. — P. I). Chantepie de la Saussaye. Lehrbuch der Religions- 
geschicbte. Amsterdam 1887.
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U r  R e i n h o i m s  s a m l i n g a r .
9. Begrafningsseder.

(R. LXV III: 137, 143.)

Voterne begrafva sina döda i en skog, där de invigt åt 
sig en begrafningsplats. Grafven täckes med en stor sten, 
hvarefter den döde begråtes med klagovisor (loilotukset). 
Sedan detta pågått i V2 ä 1 timmes tid, går man hem samt 
lämnar åt prästen en kaka (gretsinä-kalmokakku) jämte öl, 
brännvin och honung. Klagoceremonin upprepas 2 gånger, 
dagen före pingst och dagen före Mickelsmässan (Å. T. 1802: 65).

I Suistamo har hvar ortodox by sin kalmisto eller be
grafningsplats, som utgöres af en liten granskogspark. Dess 
trän måste vara barrträn, hälst granar. Samma by har dess
utom gamla begrafningsplatser (vanhoja kalmistoja); ännu me
dan en kalmisto begagnas, sörjer man för att träden skonas 
på en blifvande sådan. De få på inga vilkor nedhuggas. Det 
har händt, att ett sådant såsom heligt ansedt trä stått i vägen för 
en landtmätares rörläggningslinje och att ingen kunnat förmås till 
att hugga sin yxa däri, emedan den största ofärd däraf varit 
att befara. Såsom offer nedläggas maträtter på grafvarna, från 
rika hem ända till några lass, för de fattigas räkning, och det 
händer att begrafningssällskapet själft alls icke smakar på dem. 
Dessutom hållas minnesfester på grafvar. Om vilkoren det 
medgifva uppföres på grafven ett famnslångt tak eller ett skjul, 
ä hvars södra sida är anbringadt ett hål, genom hvilket mat
rätterna instickas (Axel Nordlund).

Då värden eller värdinnan hos ingrerna (Uspenskij) dör,
inbjudes släkten och grannarne till aftonen. Liket utbäres i
procession till en särskild stuga, där locket tages af kistan. 
Efter aftonmåltiden sjungas andliga sånger hela natten ige
nom. På morgonen serveras till frukost ett slags soppa —
rokka —  och annan kost. På kuskbocken af kärran eller
släden, i hvilken den döde forslas till kyrkan, sätta sig
jämte kusken 3 å 4 manspersoner. Efter begrafningen åter
vända alla till den aflidnes hem för att spisa middag. Bred
vid prästen lämnas en plats ledig för den aflidne, hvilken såsom 
i osynlig måtto närvarande vid bordet af hvarje rätt får
sin del på tallriken. Den aflidnes andel af maten och kvar- 
lefvorna af middagen öfverlämnas sedan åt kyrkväktaren med 
anhållan att han ville förskona den dödas släktingar från att
förtära denna mat. Dessa kvarstanna öfver natten (B. Tt.p
1845: 39).

Om Tschudernas i västra Ingermanland begrafningssätt 
berättar Grundström i Suomi 1866: 318.
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Efter offermåltiden lade de finska folken offerdjurets lem
mar i naturlig ordning i en kista af näfver eller bark, be- 
grofvo denna och lade på grafven en träsymbol af den gud, 
åt hvilken man offrat. Sedan fick ingen förbigående under
låta att kasta någon skärf på grafven (Merkel, Die Vorzeit 
Lieflands I).

A n t e c k n i n g  o m p o r t r ä t t

som iiiinn på ISKktalet iniinos på Idlax (=R 0miHs,) egendom i Piirnå socken.

N:o 1. Gustaf Axelsson Banér, f. 1547, f  16OO i Linköpings blodbad. 
Stående helfigur i hofdräkt med ryttarstöflar, på rutigt plan- 
stensgolf.

N:o 2. Knut Göransson Posse, f. 1592, f  1664, hofrättspresident.
N:o 3. Ingeborg Torstensdotter (af Forstena-släkten), f. 1601, •f 1659, 

den sistnämdes maka. Halffigur i svart sorgdräkt och med 
en citron i ena handen. Påskrift: „Anno 1656.“

N:o 4. Matts Forbus, f  1640, Öfverste. Bröststycke, i hofdrägt med 
bred, hvit nedhäugande broderad krage, och med pannan snedt 
betäkt af en yfvig pannlugg (enligt traditionen skylande 
ärret af ett sabelhugg). Påskrift: ,,Anno 1639“ .

N:o 5. Brita Creutz, f  1640, den sistnämdes maka. Bröststycke, i hög
tidsdräkt med broderad hvit krage. Påskrift: „Anno 1632“ 
under adliga Creutz’ska vapnet.

N:o 6 . Fredrik A dolf von der Faiden, f. 1653, -(■ 1719, friherre, rytt- 
mästare. Bröststycke, i harnesk och med yfvigt hår. Påskrift: 
„Anno 17OO“ .

N:o 7. Johan A d olf Creutz, f. 1755, f  1815, grefve, kapten. Bröst
stycke, i ,,svenska dräkten' 1 och med en snusdosa i handen. 

N:o 8 . Anna Bure (f. 1650, j- 1708), dotter till assessor Jonas Bure 
och Märta Bonde, gift med amiral Hans Clerck.

N:o 9. Johan Mauritz Wranged, f  166 1 , friherre, riksråd.
A f  dessa porträtt funnos N:ris 1 samt 3 — 7 på 1860-talet kvar 

å Bönnäs, där de i det delvis rifna äldre karaktärshuset tjente såsom 
inre beklädnad öfver ett glest fasttimradt yttre dörrhål, till skydd mot 
slagregn och yrsnö. För en spottstyfver inlöste jag dem 1869, för 
att å Sarvlaks, där bl. a. N:o 5 i tiden haft sitt hem, bereda dem 
framtida skydd, och under afvaktan å en af Gunnar Berndtson utlof- 
vad restaurering voro de upphängda i karaktärsbyggnadens vinds
våning. Tyvärr och till min synnerliga grämelse gingo dessa gamla 
porträtt, jämte en del antika möbler, kopparstick m. m. där förlorade 
vid den eldsvåda, som i mars 18S0 härjade det åldriga stenhuset.

A f  porträtten N:ris 2, 8 och 9, här upptagna efter en i Sarv
laks arkiv befintlig förteckning, antagligen gjord af friherre Karl Henrik



—  29 —

W rede på Rönnäs (f  1837), eges N:o 2 af enkefriherrinnan Fanny 
W rede, född Sjögren, och N:o 8 , hvars personaluppgifter icke stämma 
med ättartaflorna, af arkitekten friherre K . A . W rede, hvaremot N:o 9:s 
öde icke är mig bekant.

Sarvlaks, den 8 april 1896.

V. M. v. B.

M å g r a  a n m ä r k n i n g a r

med anledning af uppsatsen „bidrag till grafstcnarnes 
historia44 N:o 3 för år 1894.

Å  sid. 38, i uppsatsen, ingår bilden af en vacker grafsten, utan 
text, men med följande underskrift:

Öfverstelöjtnanten Lorentz Creutz’, Landshöfding(en) i Åbo 
och Björneborgs län, herre till Sarflaks, Mälkilä och Tykö (gift med 
Hedvig Eleonora Stenbock; f  1698) grafsten i Pärnå kyrka.

Denna underskrift är felaktig däri, att Lorentz Creutz l:o) 
icke någonsin var öfverstelöjtnant, utan civil tjänsteman; 2 :o) van
ligen skref sig till Sarvlaks, ljusterby, Forsby och Tykö (icke till 
Mälkilä, som han först 1697 förvärfvade); 3:o) icke ligger begrafven 
i Pärnå kju-ka, utan jämte sin ofvanbemälda maka (f  1729) i Åbo 
domkyrka; 4:o) icke haft någon grafsten i Pärnå kyrka, men väl en 
i Bjärnå, där äfven en öfver hans maka med årtalet 1704 funnits.

(Jämf. bl. a. Forntida minnesmärken i Finlands kyrkor af A . 
A . von Stjernman sid. 167, Bidrag till Åbo stads historia af A . Lind
man 2:a uppl. sid. 43 samt —  inskriften på själfva bilden).

Ä  sid. 40 står, att Brita Henriksdotter Risbit afled 1586; borde 
vara: lefde enka 1586.

Då det ligger ganska stor vikt på precision i sådana upp
gifter i en facktidskrift, som kanske i framtiden i sin tur komma 
att åberopas af andra, hoppas jag  uppsatsens författare ville genom 
nödig text till den lyckade afbildningen komplettera och rätta sin 
uppsats, hvars originalspråk jag  förmodar hafva varit finska, så att 
åtminstone det oriktiga sockennamnet får skrifvas på öfversättnings- 
felens räkning. 18J7 296. V. M. v. B.

Svar till H r V. M. v. B..

Med anledning af ofvanstående anmärkningar får ja g  i korthet 
framhålla följande:

Hvad Lorentz Creutz’ grafsten beträffar, erhöll jag  för min 
uppsats en af bildning af denna grafsten med dess underskrift af
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arkitekten L. E. Sonck, som upprest stenen. A f  honom har jag  nu 
äfven fått närmare upplysningar angående densamma. Grafstenen 
hade före resningen befunnit sig under kyrkobänkarna och där under 
tidernas lopp blifvit ställvis så utnött, att man af själfva inskriften 
hade svårt att få ett tydligt sammanhang. Därför hade herr S. 
skaffat sig noggrannare upplysningar från arkivet å Mälkilä. På grund 
af dessa hade han gifvit underskriften den form som den har i min 
uppsats. I en af herr S, öfver de af honom uppresta grafstenarna 
affattad beskrifning, hvilken förvaras i Arkeologiska kommissionens 
arkiv, är grafstenens inskription följande:

, ,H Ä R  I IV IL A R  

K O N G L  M A J :S T  TR O  M A N  O C H  L A N D S H Ö F  —  —

—  B J Ö R N E B O R G S  L Ä N  M A N  Å L A N D  L O R E N Z  --------------

C R E U T Z  F R IH E R R E  T IL L  S A R F L A X  T O R S B Y  ( ? )  O CH  T Y K Ö Ö

D Ö D  1098“

Detta om anmärkningarna l:o) och 2:o).
Yidare anmärkes: ^underskriften är felaktig däri, att Lorentz 

Creutz —  — 3:o) icke ligger begrafven i Pärnå kyrkau. Riktigheten 
af denna anmärkning vill jag  såsom icke historiker ingalunda be- 
tvifla, men obefogad är den såsom rättelse till af bildningens underskrift 
ity att jag ingenting nämt om grafstensegarens bisättning. A n 
märkningen 4:o) är alldeles riktig, så vidt den gäller ortsnamnen 
(Pärnå pro Bjärnå). Denna „lapsus“ ingår äfven i den finska original
uppsatsen (Pernaja pro Perniö), och får den således icke „skrifvas på 
öfversättningsfelens räkning". Beträffande denna punkt vill jag  en
dast tillägga att Lorentz Creutz och hans maka icke blott „haft“ graf- 
stenar i Bjärnå kyrka, utan att de samma ännu den dag som är fin
nas uppresta emot kyrkoväggen därstädes.

Uppgiften om Brita Henriksdotter Risbit erhöll jag år 1893 
i bref af arkitekten B. Jung, som uppreste grafstenarna i Bjärnå. 
Han påminner sig hafva fått uppgiften —  hvilken för resten icke 
finnes upptagen i hans beskrifning öfver grafstenarna (äfven den i 
Ark. komm. arkiv.) — af herr V . M. v. B. själf, men torde det an
märkta felet enligt hans egen förmodan bero af felaktig anteckning.

Helsingfors den 10 april 1896.

S a m l i n g a r n a s  t i l l v ä x t  1 8 9 5 .
(Fortsättning.)

F rå n  stenåldern .

Gm samlaren K. A. Lindström: fr. Somero s:n: 4 stenmejslar, 2 sten
yxor; fr. Kiikala s:n: ö stenmejslar, 4 stenyxor, fragment af ett stenredskap;
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fr. Muurla sm : 2 stenmejslar; fr. Haapajärvi: 1 stenhacka, 1 hålmejsel; fr, 
Esbo sm: 4 stenmejslar, 1 stenyxa, fragment af stenredskap; fr. Kyrkslätt s:n: 
2 rätmejslar, 1 stenyxa, 1 fragment af 1 stenyxa, fragment af en slipsten; fr. 
Sjundeå sm: 3 stenmejslar, 1 spjutspets af sten; 1 stenknif, fragment af sten
redskap, ett redskap af Hinta =  Aspelin, Antiquités, fig. 126; fr. Lojo sm: 3 sten
yxor, 2 stenmejslar, 1 fragment; fr. Karislojo sm: 7 stenmejslar, 2 stenyxor; 
fr, Wichtis sm: 1 stenyxa, 1 fragment af en stenyxa; fr. Kisko s:n: 22 sten
mejslar, 5 stenyxor, 1 träyxa af sten, 1 båtformig yxa; fr. Suomusjärvi sm: 4 sten
mejslar, 1 fragment af en hammaryxa af sten, 3 stenyxor; fr. Nummela sm: 2 
stenmejslar; fr. Sammatti sm: 3 stenyxor; fr. Bjärno sm: 2 stenmejslar, 1 båt
formig hammaryxa. — Gm samlaren J. Kauppi: fr. Suistamo sm: 2 rätmejslar, 
1 fragment; fr. Impilaks sm: 5 rätmejslar, 3 fragment; fr. Kides sm: 2 rätmejslar, 
1 fragment; fr. Sordavala s:n: 9 rätmejslar, 2 fragment; fr. Ruskeala sm: 1 rät- 
mejsel, 1 fragment; fr, Pielisjärvi sm: 2 stenmejslar; fr. Juuka sm: 8 stenmejslar; 
fr, Nilsiä sm: 6 stenmejslar, 3 andra stenredskap; fr. Idensalmi sm: 3 stenmejs
lar; fr. Kiuruvesi sm: 1 stenhacka, 14 stenmejslar, en af dem hittad med en 
sländtrissa, prydd med koncentriska cirklar, i en åker, Kalliola by; fr. Revonlahti 
sm: 2 rätmejslar; fr. Vihanti sm: 2 rätmejslar; fr. Haapavesi sm: 1 hålmejsel; 
fr. Oulais sm: 13 stenmejslar, 1 stenhacka, fragment af ett stenvärktyg, fragment 
af en spjutspets af Hinta, f. i R. Nokelas åker vid stranden af Jylhänkoski, Mat- 
kaniva by; fr. Pyhäjärvi sm: (Uleåborgs Iän): 5 stenmejslar,. fragment af en 
stenhacka; fr. Kärsämäki sm: 2 hålmejslar, en spjutspets af sten, 1 fragment; 
fr, Nedervetil sm: 1 rätmejsel; fr. Teerijärvi sm : 1 rätmejsel; fr, Lappajärvi sm:
1 rätmejsel. — Gm samlaren A. Mujunen: fr. Asikkala sm: 4 stenmejslar. —■ 
Gm samlaren S. Wilskman: fr. Kuortane sm: 2 rätmejslar; fr. Storkyro s;n: 1 
stenhacka med skafthål; från Lappajärvi sm: 1 stenyxa; fr. Ylistaro sm: 1 slip
sten. — Gm hr A. Spåre: fr. Vesilahti sm: 1 stenyxa, 2 rätmejslar, 1 stenhacka 
med skafthål; fr. Birkkala sm: 2 stenmejslar; fr. Suoniemi sm: 1 hålmejsel. •— 
Gm folkskolläraren K. Leimu: fr. Janakkala sm: 1 hålmejsel. — Gm arkitekterna 
Y. Blomstedt och W . Sucksdorf: fr. ryska Karelen: 3 stenmejslar. — Gm stude
randen E. E. Takala: fr. Lestijärvi sm: 2 stenmejslar, 1 stenyxa; fr. Kaustinen 
sm: 3 stenmejslar; fr. Kannus sm : 1 rätmejsel, 2 andra stenredskap. — Gm sam
laren E. Wäkiparta: fr. Kaukkola sm: 14 stenmejslar, 1 stenhacka, 1 stenyxa; 
fr. Räisälä sm: 4 stenmejslar; fr. Pyhäjärvi sm: (Yiborgs län): 1 rätmejsel;: 
Gm N. Rissanen: fr. Hausjärvi sm: 1 rätmejsel. — A f gränsefiskal R. Rynö gm 
magister E. Nervander: fr. Kolari kapell: 1 hålmejsel. —• Gm samlaren K. Moi
lanen: fr. Pyhäjärvi sm (Nyland): 1 rätmejsel; fr. Wihtis sm: 9 stenmejslar, 
8 stenyxor, 2 andra stenredskap, fragment af en spjutspets af sten; fr. Sjundeå 
sm: 6 stenmejslar, 1 stenyxa, fragment af en spjutspets; fr. Lojo sm: 2 sten
mejslar, 3 stenyxor, 2 fragment; fr. Nummela sm: 10 stenmejslar, 2 fragment af 
stenyxor; fr. Kyrkslätt sm: 1 rätmejsel; fr. Esbo sm: 2 hålmejslar, fragment af- 
ett stenvärktyg. — Gm d:r Th. Schwindt: fr. Letala sm: 1 stenyxa; fr. Suomen-., 
niemi sm: 1 hålmejsel, 1 fragment; fr. Sibbo sm : 2 stenmejslar. — Gm studeran
den K. B. Cederhvarf: fr. Bjeriio sm: 2 sågar af Hinta, f. närä Nybacka torp, 
Nurkkila, 1 tväryxa, 3 stenhackor; fr. Einnby kpl: fragment af 1 hålmejsel. — 
Gm folkskolläraren K. A. Pettersson; fr. Permar sm: 2 stenmejslar, 1 stenyxa; 
fr. Salo: 1 hålmejsel; fr. Muurla kpl: 4 stenmejslar, 1 stenyxa; fr. Halikko 
sm: 4 stenmejslar, fragment af 3 spjutspetsar af sten, 1 fragment; fr. Bierno sm: 
7 stenmejslar, 1 stor stenyxa; fr. Uskela sm: 9 stenmejslar, 1 pilspets af Hinta,
2 stenyxor. — Gm H. Karppinen: fr. Säräisniemi sm: fragment af en rätmejsel.. 
— Gm kopparslagaren J. Waltanen: fr. Hinnerjoki sm: 1 båtformig stenyxa, 1 
stenyxa. — Gm kyrkoherden M. Heikel: fr. Kemijärvi sm: 1 hålmejsel. — Gm 
folkskolläraren E. Ikonen: fr. Pielisjärvi sm: 1 tväryxa af Sten, 19 stenmejslar, 
1 stenhacka, 2 fragment; fr. Nurmes sm: 1 rätmejsel. — Gm jernvägskassören K. 
Y. Cederhvarf: fr. Vihanti sm: 2 stenmejslar. — Gm kommunalrådet C. W . v..
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Schantz: fr. Kauhajoki s:n: 1 genomborrad sten. — Gm skräddaren K. Nyqvist: 
1 stor rätmejsel, f. i Töyrä hmns åker, Jantoniemi by af Lojo s;n. — Gm stu
deranden J. A x: fr. Salmis s:n: 7 stenmejslar; fr. Norrmark s:n: 1 stenyxa; fr. 
ryska Karelen: 2 rätmejslar. — Gm kyrkoherden J. E. Snellman: fr. Miehikkälä 
s:n: 2 stenmejslar, 1 spjutspets af sten.

F rä n  bronsåldern .
Gm samlaren K. A. Lindström: fr. Kisko s::i: fragment af ett brons

svärd med rhombisk genomskärning, med omslipade äggar, f. af G. Lindström 
å Liuhta rusthålls åker, Kurkela by.

F rä n  ä ld re jä rn å ld ern .
Gm fältskären K. Moilanen: fr Wichtis s:n: 1 oval eldsten, f. af K. 

Hallén i Ahola torps åker, Liukas hmn, Niuhala by. ■— Gm samlaren K. A. Lind
ström: fr. Sammatti s:n: 1 oval eldsten, f. å Lassi hmns mark, Kaukola by. — 
Gm hr A. Spåre: fr. Sahalahti sm: 1 oval eldsten; fr. Pungalaitio s:n: 1 oval 
eldsten. — Gm kyrkoherden Korpela: fr. Kumo sm: fragment af en spjutspets, 
f. å Kakkulaisbacke. — Gm samlaren K. A. Pettersson: fr. Bjerno sm: 1 oval 
eldsten; fr. Halikko s:n: en spjutspets, en bronsring, ett litet ringspänne och en 
sölja a f brons, f. i ett stenröse invid Isokylä by.

F rä n  obestäm d tid.
Gm samlaren K. A. Lindström: 12 genomborrade täljstensbitar, f. af 

bonden J. Ahlqvist under en gammal byggnad i Kavasto by af Kisko s:n. — 
Gm länsman P. Bergius: fr. Wesilaks s:n: ett skedformigt föremål af järn, frag
ment af en nyckel, 1 lerperla m. m., f. af mjölnaren I. Friberg.

Prenumerationspriset på Finskt Museum och Suomen 
Museo under utgifningsåret: å postkontoren 2: 50 för
ständiga ledamöter 1 lllk.

Suom en M useo N :o 3  -4  innehåller: Puumerkeistä ja muista omis- 
tusmerkeistä, (Om bomärken och andra igenkänningstecken) af Kust. Killinen (4 
afbild). Förf. redogör för användningen i södra sterbotten af bomärken, såsom 
åtföljande hemmanet, men icke egaren. I åldermansstafven inskuros byns bo
märken. Såsom igenkänningstecken på gärdsel eller vedtrafvar i skogen hugger 
egaren med yxa ett märke i det öfversta eller främsta trädet i trafven. Märken 
skurna i öronen på får följa icke hemmanet åt, utan begagnar dottren såsom 
värdinna i en annan gård samma märke som hennes mor användt. — Säärnä- 
pojat ja  säärnalaulu Kuopiossa, (Om stjärngossar och stjärnsången i Kuopio) af 
J. M. S. Förf. redogör för deh qvarlefva af ett gammalt religiöst skådespel, som 
de s. k. stjärngossarna i norra Finland ännu jultiden förevisa; stjärnan och kosty
merna beskrifvas samt anföres den härvid brukliga sången, i hvilken personerna 
äro Herodes, konungen af Morialand och Husaren — Kaksi kolisentarautaa (två 
portklappar ifrån Byska Karein) af Yrjö Blomstedt (2 afbild.) — Reinholmin ke- 
räelmistä. 12. Kansallisia seurustelutapoja (Ur Reinnolms samlingar. 12. Folk
seder vid umgänget); redogöres för afskesskålen, inträdet i stugan, helsningsord 
vid särkilda tillfällen, besök. 13. Yökesrät ja  Yötsyt. (Flickornas bruk att om 
nätterna samlas till gemensamt arbete, isynnerh. kardnmg och spånad!. — Ko
koelma in kasvaminen, (Samlingarnas tillväxt 1195). — Pieniä tietoja (smånotiser) 
Fornborgar etc. — Kaskuja (små berättelser inneh. vedernamn grannsockneboar 
emellan.

F inskt M useum  N :o 3 - 4  in n eh å llen : Till hvilken tid höra kalk
målningarna i Raumo, Hattula och Lojo kyrkor? af E. N. (1 afbild.) — En so- 
jotisk schamankostym i historiska museet i Helsingfors; forts.; af A. O. Heikel.
— Ur Reinholms samlingar. 9. Begrafningsseder. — Anteckning om porträtt på 
Idlax egendom i Pärnå, af V. M. v. B. — Några anmärkningar med anledning 
af uppsatsen .,bidrag till grafstenarnas historia11 n:o 3 för år 1894, af V. M. v. B.
— Svar till Hr Y. M. v. B. af Y. B. — Samlingarnas tillväxt 1895.

Helsingfors 1896. Helsingfors Central-Tryckeri, Fabiansg. 6.
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Prenumerationspriset utgör 2 m. 50 
p. för årgången. Föreningens stän
diga ledamöter erhålla bladet under 
utgifningsårot för 1 mark, som kon 
tant eller i frimärken jemte adress 
insändes till Föreningen.

A lla försändningar adresseras till
F.  F o r n m i n n e s f ö r e n i n g e n s  

sekreterare, 
Helsingfors,

Historiska museet.

Bladet utkommer med ett ark hvar- 
annan månad och  kan prenumereras 
å landets alla postkontor samt å  
boklådorna i Helsingfors.

K r e f t i n g s  me t o d
för rengiirniiig- och konservering- af metallsaker.

I.
Dä jag på våren 1887 reste i de skandinaviska länderna 

för att studera der brukliga konserveringsmetoder för fornsaker, 
omtalade man för mig i Kristiania att ingeniör Axel Krefting 
vid dervarande Universitets samling af nordiska fornsaker be
gagnade sig af ett nytt, af honom sjelf uppfunnet, förfarings
sätt att medelst galvanism befria jern och andra metallsaker 
ifrån rost. Jag hade sedermera tillfälle att i Kreftings labora
torium åse tillvägagåendet vid rengöringen och Krefting med
delade mig en skriftlig beskrifning öfver denna metod samt 
gaf mig tillåtelse att i mitt hemland tillsvidare försöksvis be
gagna mig af densamma och derefter meddela honom mina 
iakttagelser. På hösten samma år hade jag ett bref ifrån ho
nom, dateradt den 28 september i Trondhjem, hvarest han fått 
anställning såsom assistent i kemi vid den tekniska läroanstal
ten derstädes, i hvilken skrifvelse han åtsporde mig om resul- 
taterna af metoden. Då jag emellertid först i November åter
kom ifrån en under sommaren till Sibirien företagen resa och 
först på vårvintern kunde börja experimentera enligt de gifna 
anvisningarna, underrättade jag honom derom samt gjorde 
hvarjehanda inkast och frågor, till hvilka hans skrifvelse gifvit 
anledning. Mitt första bref afgick i December, det andra i Juni 
1888; på ingendera skrifvelsen erhöll jag något svar, hvarför 
korrespondensen äfven ifrån min sida afstannade. Krefting 
hade meddelat mig metoden i förtroende, hvilket jag också sökt 
motsvara ända härintills; men då jag hört att Krefting skall ha 
aflidit och den i min ego befintliga beskrifningen öfver meto
den vara den enda som finnes, anser jag mig icke ha rättighet 
att längre undanhålla vetenskapen det vigtiga forskningsmate
rial, som denna metod, genom att blotta ornamenter, infattnin
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gar och inskriptioner, förmår framdraga i dagsljuset. Då jag 
nu offentliggör densamma uppfyller jag tillika en ifrån flere 
utländska museer uttalad önskan. Kreftings beskrifning är på 
originalspråket så lydande:

»En ny Methode til cit bcfri Oldsager fra Rust og til at
konservere dem.

Den eneste rationelle Methode, til at bevare Metalsager 
fra Oldtiden mod fortsat ödelaeggelse ved Rust, vilde vaere at 
befri dem fuldstaendig fra denne, da den blanke Metalflade se- 
nere vilde tilläde en fuldstaendig Kontrol. Nu haenger i de 
fleste Oldsamlinger de vaerdifuldeste Exemplarer bedaekket med 
et tykt Lag Rust, der trods Anvendelse af forskjellige Fernis- 
ser, der skulde holde Luft og Fugtighed ude, (men som i Virke- 
ligheden selv deltager i 0delaeggelseprocessen) stadig tiltager. 
Hvad der foregaar under Rustlaget kan ikke sees eller forhindres.

Dette Rustlag har ogsaa hidtil haardnakket skjult mange 
smukke Detaljer, som det vilde vaere af Vigtighed at faa frem 
i Dagen. Vistnok har man i den sidste Tid forsogt ved for
skjellige mekaniske Processer at faa fjernet Rusten, hvoraf Ud- 
ludningsmethoden, skjondt den kraever lang Tid og megen 
Taalmodighed, har givet de smukkeste Resultater; men det kan 
ikke ved den omhyggeligste mekaniske Proces undgaaes at 
enkelte finere Detaljer odelaegges.

Af chemiske Processer har hidtil ingen vist sig brugbar, 
da de har odelagt Metallet samtidigt med Rusten.

Ved den af mig opfundne Reduktionsmethode, der vel 
snarere maa kaldes elektrisk end chemisk, odelaegges Rusten 
uden at et Molekiil af Metallet gaar tilspilde.

Den beror paa det nascerende Vandstofs reducerende 
Virkning paa Rusten. Denne, der jo er en Förbindelse af 
Jern og Surstof bliver igjen overfort til Jern, idet Vandstoffet 
forbinder sig med Surstoffet til Vand.

Dette frembringes ved forst mekanisk (f. E. med en Fil) 
at blotte enkelte Punkter af Metallet, hvor saadant kan ske, 
og dernaest at omvikle den med Zinkbaand og dyppe den ned 
i en Ludoplosning.

Jernet bliver herved negativt elektrisk og Zinken pose- 
tivt. Vandet i Luden dekomponeres herved, hvorved Vand
stoffet udskilles paa Jernet og her frembringer ovenomtalte 
Virkning, medens Surstoffet udskilles paa Zinken og danner 
Zinkoxyd. Dette oploses i Luden saa at Metalfladerne altid 
ligge blanke, og Processen kan foregaa kontinuerligt. Det Jern 
som saaledes danner sig er et sort Pulver, som sidder ganske 
lost saa at det fjernes ved en ganske svag Afgnidning med 
fin Sand, og Oldsagens fineste Enkeltheder kommer frem.
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Zinken kan faaes i Handelen som Pladezink, som op- 
klippes i smale B aand.

Den Lud, som anvendes, kan erholdes i Ssebefabrikerne 
med en Styrke af 8° Beanmé. Den bor vsere frisk og maa 
ikke udssettes for Luftens Paavirkning. Jeg regner ca 1 Liter 
til et helt Svaerd. De Kar hvori Processen foregaar maa vsere 
af Glas eller glaseret brsendt Ler, og bor vsere ca 1,70 meter 
langt med en Diameter =  0,30 m. Man bor helst liave 2 saa- 
danne, hvoraf den ene er fyldt med fortyndet Svovlsyre ca 
3— 4 °/o; thi Luden angriber under Afgnidningen Fingrene, 
hvilket kan undgaaes, naar man, efteråt Reduktionsprocessen 
er endt, dypper Gjenstanden ned i Syreblandingen i ca 2— 3 
Minutter. Saalsenge der endnu sidder Stumper af Zink paa 
Metallet, vil dette nemlig ikke angribes af Syrer. Herefter 
vadskes Gjenstanden af med Vand, de tilbagesiddende Zink- 
stumper fjernes og det sorte Jernpulver afgnides, som for nsevnt 
med fin Sand. Der kan ogsaa bruges en Staalpensel. Naar 
Gjenstanden saaledes er renset maa den paany (uden Anven- 
delse af Zink) dyppes ned i Luden ca V2 Times Tid for at 
neutralisere alle Eftervirkninger af Syren og derpaa ligge i 
ca 1 Uges Tid i rent Vand. Hertil kan anvendes et hvilket- 
somhelst Kar, der er stort nok.

Hermed er Oldsagen fserdig til Konserveringsprocessen. 
Den torres vel af og lsegges derpaa paa en Jernplade, der 
opvarmes ved Gasblus nedenifra, saaledes at Temperaturen er 
ca 250° C. Efter V2 Times Tid er da al Fugtighed drevet 
ud af dens Porer, og den paastryges med en Oplosning af 
200 gr. rent Parafin i 1 Liter renset Petroleum. Under Tor
ringen har ialmindelighet Jernet oxyderet sig en Smule; men 
ved Paastrygningen af Parafinen afgnides dette.

Naar Gjenstanden er bleven kold er Petroleumen dampet 
bort, saaledes at Parafineu danner et fuldstsendigt Överdrag.

Til Fernis kan ingen surstofholdige Stoffe eller i det
hele taget Stoffe, der undergaar Förändring anvendes, og der
gives kun et eneste saadant abs#lut uforanderligt Stof skikket 
hertil —  Parafinen.

Jeg giver herved mit Samtykke til at Methoden anven
des forsogsvis af den Finska Fornminnesföreningen.

Hoiagtelsesfuldt
Axel Krefting.»

Kristiania 29:de April 1887.
Jag hoppas framdeles blifva i tillfälle att meddela hvarje- 

handa iakttagelser och rön, dem jag vid begagnandet af den 
Kreftingska metoden gjort. Hjalmar Appelgren.
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E n  v i n k a n n a  f r å n  1 6 0 0 - t a l e t .
För att efter hand göra allmänheten bekant med enskilda 

föremål i Statens historiska museum ingår det i planen för denna 
tidskrift att då och då meddela af bildningar af, stundom mer, stundom 
mindre märkeliga fornminnen, förvarade i dessa samlingar.

Denna gång finner läsaren här endast bilden af en äldre 
vinstånka, en förebild till den nu allmänt begagnade „seideln“ . Den 
införlifvades 1891 med samlingarne, efter att hafva upphittats af Leonard 
Mustakangas i Kolmikangas benämnda skog, i Sarja by af Nivala 
socken, Uleåborgs län.

Denna silfverpjes, hvars form är cylindrisk, mäter i höjd 30 
och i omkrets 22 centimeter. Hvarifrån den leder sitt ursprung, är 
obekant. A tt arbetet, som sannolikt utförts på 1600-talet, icke är 
inhemskt, kan man dock antaga för gifvet.

På locket af vinstånkan finner man i liten skala bilder af en 
riddare med sköld och med afbruten lans eller fanstång.

Förgylda, i renaissans-stil graverade, enkla och smakfulla 
ornament omvexla med på locket och fotstycket i drifvet arbete 
anbringade prydnader: lejonhufvuden infattade i sköldramer, frukt
knippen, fåglar med utbredda vingar samt snoddband med viafästade 
serafhufvuden. —  Handtaget är stilfullt orneradt med växt- och blom
ornament samt afslutas med framdelen af en hästfigur, såsom allt af 
vidstående afbildningar närmare framgår. X .

F i n s k a  F o r n m i n n e s f ö r e n i n g e n s  å r s b e r ä t t e l s e .
A f  det nu tilländagångna årets tilldragelser böra vi först om

nämna uppresandet å gamla lutherska begrafningsplatsen af det gra
nitmonument, ifrån hvars invigning Fornminnesföreningens leda
möter och vänner nyss återvändt. Yården betecknar stället, hvarest 
stoftet af Föreningens första viceordförande, den outtröttliga samlaren, 
den entusiastiska och idérika antiqvariska forskaren Henrik August 
Reinholm hvilar. De för minnesmärkets uppresande erforderliga medlen 
ha under de tvenne senaste åren på privat väg sammanskjutits ibland 
Föreningens ledamöter och den hädangångnas i lifstiden talrika
vänkrets. ** *

Innan jag går att redogöra för Föreningens egentliga verk
samhet, torde det vara på sin plats att med några ord beröra forn- 
forskningens ställning i Finland, enär insigten om densamma i vissa 
afseenden inverkat på Föreningens åtgärder.

Fornminnesföreningen och alla andra vetenskapliga samfund, 
som hos oss arbetat på arkeologiskt område, kunna i allmänhet be
tecknas såsom samlare af material, likasom också hela den finska 
fornforskningen, med undantag af några få arbeten, härintills bibe
hållit sin deskriptiva karakter. Huru högt vi ock böra uppskatta
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denna verksamhet, utgör hon dock endast en möjlighet för större 
uppgifter. Det enda tillvägagående, som förmår sprida ljus öfver 
vårt lands och folks dunkla förhistoria och tillika utstaka utvecklin
gens skilda perioder och århundraden, är den komparativa forsknings
metoden, som också i Europas öfriga kulturländer vunnit terräng och 
isynnerhet i Skandinavien åstadkommit de vackraste resultat. Men 
ernåendet af detta mål möter för närvarande åtskilliga hinder, 
af hvilka må nämnas de arkeologiska arbetarnas ringa antal, brist 
på undervisning och möjlighet för vidare utbildning.

I  anseende till våra betydande samlingar och fornkunskapens 
vidsträkta arbetsfält kunna vi säga: „säden är mycken, men arbetarena 
äro få“ . Det intresse för arkeologins studium, som i början af 1880- 
talet begynte vakna, har, alltsedan undervisningen i detta ämne 
vid universitetet upphörde, ibland den studerande ungdomen full
ständigt upphört. Ett tillräckligt antal kompetenta arbetare finnes 
icke ens för den af Arkeologiska Kommissionen påbörjade undersök
ningen af landet i arkeologiskt afseende. Våra få vetenskapligt kom
petenta personers tid upptages mest af löpande göromål vid mate
rialets insamlande, dettas bekantgörande och fornlemningarnes vård. 
Många skäl tala derföre för ett ökande af de arkeologiska arbetarnes 
led medelst återupptagandet af undervisningen, och Föreningen har, 
för den händelsen att landets universitet, som saken väl närmast an- 
ginge, icke såge sig i stånd att vårda sig om ungdomens arkeologiska 
uppfostran, på sitt program upptagit äfven undervisningsskyldigheten, 
på det att icke det traditionela öfverförandet af kunskaper och er
farenheter ifrån den nuvarande till den kommande generationen helt 
och hållet måtte afbrytas.

Likasom undervisningen är nödvändig för nybörjaren samt 
öfverhufvud för sporrandet af intresset, äro studieresor till utlandet 
oundgängliga för den komparativa forskaren, på det han för utredan
det af vår egen forntid skall kunna blifva förtrogen med det öfriga 
Europas museer, stilrigtningar och vetenskapliga tänkesätt.

Men till förverkligandet af dessa den finska arkeologins lifs- 
vilkor saknas medel, och Föreningens vanliga inkomster hinna icke 
till ens ett kontinuerligt fortsättande af de påbörjade forskningarna 
och tryckeriarbetena, hvilka sistnämda dels i vetenskapligt af
seende dels också för uppehållandet af intresset för saken hos 
den stora allmänheten äro af vigt. Inseende sakens läge ha der
före ett antal medborgare, bland dem många a f vårt lands ädlaste 
män, till allmänheten utsändt ett upprop till grundläggande af en 
fond, hvars räntor kunde användas till sådana arkeologiska och etno
logiska forskningar, som äro egnade att belysa vårt lands och folks 
forntid. Den närmaste anledningen till föranstaltandet af denna 
insamling har den omständigheten gifvit att 50 år nu förflutit sedan 
vår landsman M. A . Castrén, hvars dödsdag vi i dag fira, och till
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hvars antiqvariska verksamhet Föreningen städse betraktat sin verk
samhet såsom en fortsättning, begaf sig på sin sista stora forsknings
resa, och tillika 25 år förflutit ifrån denna Förenings stiftelse. För 
att hugfästa dessa sammanträffande minnen skall den nämnda fonden 
kallas: Mathias Alexander Castréus forskningsfond. Fornminnes
föreningen trov att Finlands folk på detta sätt åt den ryktbara veten
skapsmannen, som först utstakade den finska arkeologins arbetsfält, 
vill uppresa ett honom värdigt moiiument, genom hvilket tillika det 
af honom påbegynta arbetet på ett verksamt sätt samt i enlighet med
tidens och vetenskapens fordringar komme att fortsättas.

* *.v , ,* ' , ik
Vid senaste årsmöte godkände Föreningen ett förslag till nya 

stadgat, hvilket den 18 Juli förlidét år .brhöll högvederbörlig stad- 
fästelse. I enlighet med dessa stadgar har Föreningen undergått en 
omorganisation, hufvudsakligen afseende ätt.gifvä ärendenas behand
ling en större grundlighet, att till gemensamt arbete förena forskare 
från olika antiqvariska områden samt att säkerställa Föreningens 
ekonomi. Till arbetande ledamöter, som tillika äro medlemmar af 
Föreningens styrelse ha, förutom ordföranden prof. J. R. Aspelin, 
viceordföranden prof. El. Aspelin och undertecknad sekreterare, hvilka 
enl. stadgarne äro sådana, invalts följande forskare neml.l dr A . O. 
Heikel, d:r P. Th. Schvindt, magister E. Nervander, d:r Ai w . Fors
man, d:r J. J. Tikkanen, d:r A . H. Snellman och mag. Alfr. Hackman. 
För att på landsorten bevaka de arkeologiska intressena, har Fören. 
vidtagit förberedande åtgärder till anskaffande af ombudsmän i de 
särskilda kommunerna.

Från trycket har utkommit:
Föreningens tidskrift, höft. X V ,  innehållande: «Muinaismuis- 

toja Kuortaneen kihlakunnan eteläisestä osasta11, af J. F . O llinen; 
«Käärmeet vanhan kansan käsityksessä11, af J. K. Aspelin ; «Berliinin 
museo-oloista11 af Eliel Aspelin;.„Reinh. v, Beckerin lisäyksiä ja oikai
suja Gananderin mythologia fennica’han“, af A . W . Forsman, samt 
öfversigt på tyska af häftets innehåll. —  Häft. X V I ,  innehållande: 
«Itämeren Suomalaiset itsenäisyytensä aikana11 af A . H. Snellman 
jemte öfversigt på tyska.

Föreningens Månadsblad, af hvilka den svenska och finska 
upplagan haft olika innehåll:

Finskt Museum, II, 1895, innehållande uppsatser af É. Aspelin, 
J. R. Aspelin, C. v. Bonsdorff, A . Hackman, A . O. Heikel, J. J. Mikkola, 
A . Neovius, E . Nervander, L . H. Sandelin, undertecknad m. fh

Suomen Museo II , 1895, innehållande uppsatser af L . H. San
delin, J. R . Aspelin, J. M. Salenius, A . E. Snellman, T. Boisman, 
Väinö W allin , J. J. Mikkola, Yrjö W ichmann, A . W . Forsman, A. 
Leino, Y . Blomstedt, K . Grotenfelt, undertecknad m. fl.

Sukukirja häft. V II och VIII, redig, af A . Bergholm, inne
hållande slägterna : Frosterus (forts.), Gadd, Gadolin, Ganander, Geit-



Fig. 3. Loolcet.

Fig. 2. Handtaget.

Fig, 4. Fotstyolket.

Fig. 2-4. Silfverkanna från Nivala.
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lin, Gejtel, Gottleben, Gottlund, Gyldén, Haartman, Hartnian, Hack- 
zell, Hahnsson, Hedberg, Hedman, Heikel, Heinricius, von Hertzen, 
Hilden, Hirn, Hjelt, Hohenthal, Holmberg, Homén, Hornborg, H oug- 
berg, Hultman, Hällfors och Hällström.

Föreningens cirkulär om porträtters förtecknande och
Förteckning öfver F. Fornminnesföreningens publikationer 1870

— 1896.
Forskningar och samlingar. Då uti offentliga byggnader, 

såsom kyrkor, embetsverk m. m. samt i hemmen i städerna och på 
landet finnes porträtter ifrån äldre och nyare tider såväl af historiskt 
märkvärdiga som af andra personer, hvilka porträtt antingen i kul
tur- eller konsthistoriskt afseende ofta kunna vara af högt värde, 
men hvilka, såsom otaliga exempel visat, genom vådeld, vanvård 
eller af okunnighet under tidernas lopp till stor del förstöras, har 
Föreningen med tillhjelp af intresserade personer i alla delar af lan
det anordnat ett systematiskt förtecknande af porträtt enligt för ända
målet tryckta blanketter. Fören. hoppas sålunda för vetenskapen 
rädda åtminstone de nödtorftigaste upplysningarna om dessa afbild- 
ningar, samt ofta konstnärens och den porträtterades namn. A f  
minsta betydelse är ingalunda heller konstverkets egares namn, för 
den händelsen neml. att man, såsom önskvärdt vore, vid det blifvande 
nationalmuseet kunde bilda ett historiskt porträtt galleri. —  Porträtt- 
enquéten har lyckats bättre än man till en början ens kunde ana. 
Här i Helsingfors har insamlingen ledts af ett antal damer och stu- 
dentafdelningarna ha sig emellan fördelat de skilda stadsdelarne för 
att genomforska dem ur hus och i hus. På enahanda sätt har arbetet 
i de flesta städer genom damernas och andra personers tillhjelp ord
nats systematiskt. Sålunda har härintills inkommit uppgifter om 
mera än 2,000 porträtt. Meningen vore att framdeles i tryck offent
liggöra en porträttkatalog.

Beträffande de konsthistoriska insamlingarnas öfvertagande af 
staten gjorde Fören. senaste vår framställning hos Arkeologiska kom
missionen och hyste Fören. dervid den uppfattningen att de konst
historiska forskningarna och insamlingarna enligt författningarnes 
tydliga språk tillhörde nämnda embetsverks verksamhetsfält, så 
mycket mera som staten redan eger konst- och kulturhistoriska sam
lingar, hvilkas förkofran måste anses ligga Statsverket lika nära om 
hjertat som de arkeologiska och etnografiska samlingarnas tillväxt, 
och då Arkeologiska kommissionen vid förefallande kyrkorestaurerin
gar allaredan påbegynt undersökningar af detta slag. Kommissionen  
har såsom svar meddelat att hon ej kan besluta om dessa insamlingars 
„öfvertagande i allmänhet, utan endast in casu fatta beslut“ om be
kostande af desamma. Då Fören. väl i sjelfva verket måste anse 
detta såsom ett nekande svar, torde för införskaffandet af upp
lysningar om kyrkor, kyrkomålningar och annat liknande forsknings
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material, som håller på att gå sin undergång till mötes, och om 
hvars tilltänkta förstöring officiel anmälan på långt när icke alltid 
göres, ingen annan utväg återstå, än att Fören. efter förmåga fort
sätter dessa arbeten. För instundande sommar har Fören. derför 
beslutit till Österbottens kusttrakter emellan Gamla Karleby och 
Torneå utsända en under Mag E. Nervänders ledning stående konst
historisk expedition, under den förutsättning att landets Styrelse bi
faller till Föreningens gjorda ansökan om ett understöd af 2,000 
mark, i hvilken händelse Fören. ur egna medel vore villig att till
skjuta återstoden af den erforderliga summan eller cirka 600 mark.

Föreningens samlingar ha ökats med öfver 70 föremål, de flesta 
gåfvor; af dem tillhöra stenåldern 23, äldre jernåldern cirka 10 , 
nyare tiden 13; plancher äro 24 ; dessutom ha inlämnats tvenne bref- 
samlingar.

Föreningens bibliotek har ökats med 24 volymer af sällskap 
i eget land och 148 volymer af utländska samfund.

Gåfvorna ha inlemnats af följande personer: konsul V . For- 
selius, d:r F . It. Martin, handl. Bukowski, fröknarne W egelius, pastor 
U. W ichman, bonden M. Jounila d. ä., lekt. L . H. Sandelin, kr 
Is. Tamminen, hr A lf. Spåre, k3’rkoh. J. E . Snellman, landtmäteri- 
ausk. K . A. W allin, landtbrukaren Sundell, stud. K . Soikkeli, hr E. 
Lindgren, arbetskarlen J. Tilen, intend. Th. Wsenerberg, stud. J. S. 
Liipola, d:r It. Ek, fru F . M. Pajula, kyrkoh. G. Starck, frök. M. Lu- 
kander, frök. H. Birkman, mag. E. Nervander, mag. A . Hackman, 
lektor H . A . Hougberg, d:r Th. Schvindt, kapten O. Wasastjerna och 
handl. A . Jacobsson.

Berättelser oclx föredrag. A f  Föreningens stipendiater ha 
tvenne inlemnat berättelser, neml. studeranden A . Pelkonen öfver 
Rantasalmi härad och stud. E. E. Takala öfver den finska delen af 
Pedersöre härad.

På Föreningens möten har föredrag hållits a f : stud. A . Pel
konen om den äldsta kolonisationen i Rantasalmi härad; prof. E. 
Aspelin om Elias Brenner såsom samlare; d:r A . O. Heikel 1) om 
en sojotisk schaman kostym i historiska museet i Helsingfors och 2) 
om stenålders-fynden i Säräsniemi; mag. .4. Hackman om prof. O. Mon- 
telii arbete ang. Italiens äldsta kulturförhållanden; d:r Arth. Hjelt 
om myntfyndet i Nousis; undertecknad 1) om de i Toijala fyndet 
förekommande imitationerna af arabiska mynt, och 2) om de runda 
spännenas utveckling och ålder under yngre jernåldern.

Andra meddelanden ha lemnats a f: d:r K . Grotenfelt om de 
äldsta kartorna öfver Finland; mag. J. M. Selenius 1) om kyrkorna 
i Kuopio församling samt 2) om stjerngossarna och stjernsången i 
K u opio; d:r V . W allin om „munkarnes murar“ eller stenrösen i Tar
janne sjö; d:r J. J. Mikkola om de finska orden haahla och marha- 
minta; mag. Y . W ichm ann om finska ordet riihi; d:r A . W . Forsman



om ordet uuspeili eller auspeli (ulfspegel); prosten J. Grönberg om 
namnet Tampeie ; arkit. Y . Blomstedt om tvenne portklappar ifrån 
Ryska Karelen; prof. J. R. Aspelin 1) om våra äldsta kyrkklockor, 
2) om ormar och ormkult; 3) om tideräkningen „lattiskuun aika“ 
(lithauernas tid) m. f l ; prof. E . Aspelin 1) om det föregifna por
trättet af Birger Jarl i Tavastehus slott samt 2) konsthistoriska no
tiser; d:r C. v. Bonsdorff 1) om en gammal inqvisitionsåtgärd och
2) om pesten i Åbo 1(557; mag. E. Nervander 1) om dödsdansen i Ingå 
kyrka; 2) om kalkmålningarnas i Raunio, Hattula och Lojo kyrkor 
ålder; d:r A . O. Heikel om arkeologiska kommissionen i S:t Peters
burg och dess verksamhet; baron Y . M. von Born 1) anteckningar 
om porträtt, som ännu på 1840 talet funnos på Idlax egendom i Pärnå 
s:n, 2) rättelser ang. särskilda uppgifter om Lorentz Creutz grafsten 
m. m .; d:r Ar. Iljelt om särsk. myntfynd; direkt. K . Killinen om 
bomärken och andra igenkänningstecken; mag. A . Hackman om ett 
undersökt stenröse i Lillkyro s:n; undertecknad 1) om konserverings- 
metoder för metallsaker, 2) om ny- funna fornminnen i Hangö och 
Bjerno samt 3) om tjenstemännen och fornlemningarna.

Ofi •iga åtgärder. Till Föreningens representant å den arkeo
logiska kongress, som i Augusti månad innevarande år skall hållas 
i Riga, har valts Magister Ålfr. Hackman.

Såsom stiftare ha i Föreningen inskrifvits följande 8 perso
ner, n em l: enkekommerserådinnan Anna Sinebrychoff, statsrådinnan 
Elisabeth Hallonblad, apotekaren Rob. Emil Westerlund, kapten C. 
A . Ekström, magister W . E. Meurman, handlanden Paul Sinebrychoff, 
generallöjtnanten Cas. Ehrnrooth och kyrkoherden Edv. Johansson.

Såsom ledamöter ha ingått 147 personer, nemligen:
Floor, Ad.., forstmäst. Wirdois. 
Forsberg, K. J., öfvering. H:fors. 
Forsman, F., statsråd. Hffors.
Fraser, G., gardeskapt. Imatra. 
Frosterus, G., professor. H:fors. 
Furuhjelm, Edv., öfverste. U:borg. 
Godenhjelm, B. F., lektor. H:fors. 
Godenhjelm, Ida, fru. H:fors.
Grelin, C., handlande. Fiskars. 
Gratschoff, L., med. d:r. T:hus. 
Grönberg, Jos., prost. Messuby. 
Grönlund, Ax., borgmäst. Kexholm. 
Hagfors, K. J., d:r, lektor. Nykarleby. 
Helsingius, C. O., kammarråd. Ikalis. 
Hertz, N., kammarråd. Wiborg. 
Hildén, A. L., ingeniör. Joensuu. 
Hildén, Arth. G., possessionat. Tavast- 

kyro.
Holmberg. E. F., ingeniör. Toijala. 
Hoving, Walt., bokhandl. Wiborg. 
Hägglund, K., guldsmed. Hffors. 
Hällstén, Konr, prof. H:fors.
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Alfthan, B. A., häradsskrifvare. Ikalis. 
Antman. G., litteratör. H:fors.
Arnkil, F., stationsinsp. Filppula. 
Bergbom, J. G., lil. mag. H:fors. 
Björnberg, F, G., stabskapt. H:fors. 
Blåfield, A., enkelagmanska. Pälkäne. 
Bonsdorff, W., von, disponent. Ekenäs. 
Bonsdorff, 0. von, docent. Hffors. 
Borgström, L., kommerseråd. Hffors. 
Borgström, Aug., disponent. Tammela- 
Borgström, Ina, fru, Tammela. 
Brander, Cas., öfverforstm. Parkano. 
Brummer, Wilh., hofråd. Hffors. 
Bruun, A. af, enkekanslirådinna. Hffors. 
Cederhvarf, K. B., stud. Hffors. 
Chmelewski, Paul, handlande. Hffors. 
Chydenius, G., häradsh. Kemi.
Dahlén, N , kammarråd. Åbo. 
Dahlström, M., handlande. Åbo.
Ek, Bob., statsråd. Fredrikshamn. 
Essen, M. v., possessionat. Hattula. 
Europaeus, Th., läneagronom. Hffors.
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Hällström, G. E. af, fil. mag. H:fors. 
Hällström, G. W . af, possess. Kulju. 
Hällström, H. Ad., prov. läk. Sordavala. 
Hällström, H. G., prov. läk. S:t Michel. 
Höök, A., ingeniörska. Kuopio.
Ignatius, G., assessor. Iisalmi.
Immell, F. O., vicelandtm. Lojo. 
Jaakkola, K., kollega. B:borg.
Jacobsson, Alfr., konsul. Åbo.
Jalander, Osk., bokhandl. IJ:borg. 
Juvelius, Y. H., f. m., vicelandtm. Wasa. 
Järvinen, Alb., fil. mag. H:fors.
Keinänen, S. A., artist. H:fors.
Kohonen, A., folkskollär. H:fors.
Lagus, A. G., fil. mag., forstmästare.

Koski H. 1.
Leopold, G., lagman. Kuopio.
Lilius, K. Fr., just. borgmäst. Åbo. 
Liljeblad, J. V., häradsskr. Lappträsk- 
Lindberg, G. E,., ingeniör. H:fors.
Lindén, H., kollegiiassess. H:fors. 
Lindelöf, L., verkl. statsråd. H:fors. 
Lindstedt, V., tullförv. S:t Michel.
Lund, A., fabrikör. U:borg.
Lybeck, J., länearkitekt. S:t Michel. 
Lybeck, W., med. d:r. H:fors.
Lydecken, E. A., handl. B:borg.
Löfman, O. W.. länedjurläk. Kriborg. 
Malm, O. A., kommerseråd. J:stad. 
Mandellöf, W . A., kyrkoh. Säkylä. 
Mannerheim, 0. grefve, bankdir. H:fors. 
Mechelin, L., senator. H:fors.
Melan, C. O., senator. Karkku.
Mikkola, J. J., doktor. H:fors.
Minkwitz, A. v., öfverste. H:fors.
Niemi, A. E., fil. mag. H:fors.
Nohrström, K. B., prov. läk. Joensuu. 
Nordlund, B., tullförvalt. Nådendal. 
Nordman, A. El., pastor. Åbo.
Nordman, G. A., med. d:r. H:fors. 
Nordman, .T. A., ref. sekr. H:fors. 
Nordman, K. A., maskindir. H:fors. 
Nordström, A. W., fil. mag. S:t Michel. 
Nyberg, Viet., fängelsedir. H:fors. 
Nyman, Viet., handl. Jakobstad. 
Nyström, G., professor. H.-fors.
Palmén, Hj. frih., exped:s sekr. Piburg. 
Palmroos, Ax., handl. Hifors.
Paqvalén, I. J., vicehäradsh. Wiborg. 
Penttilä, V., arkitekt. H:fors.
Pentzin, F. W., possessionat. Limingo- 
Peterson, L., koll. assessor. T:hus.
Pfaler, A. v., bankdirektör. Wiborg.

Helsingfors den 7 Maj 1896.

Pfaler, G. v., protokollssekr. H:fors. 
Pfaler, Edv.. bat. läkare. Wasa.
Polén, K. J., kronofogde. Pargas. 
Polon, Edv., vicehäradsh. H:fors. 
Procopé, Fr., borgmäst. T:fors. 
Eandén, E., tullförvalt. B:borg. 
Eapola, F. 0., lektor. B:borg. 
Eelander, K„ prov. läk. U:horg. 
Eenlund, K. H., handl. H:fors.
Eewell, Osk,, hofrättsnotarie. Wasa. 
Eewell, Sonja, fru. Wasa.
Eingbom, 0. E., just. rådman. Åbo. 
Eobsahm, Lydia, fru. H:fors.
Eoos, El., prov. läkare. Nurmes. 
Euneberg, J. W., prof. H:fors. 
Eydman, V., handl. H:fors.
Eynö, Eob., gränsefiskal. Kolari. 
Sallmén, E. Th., ingeniör. H:fors. 
Salminen, V., kyrkoherde. Kjulo. 
Savon, Erik, handlande. Nystad. 
Schantz, Alfhild v., fröken. Eeso. 
Schildt, Hj., handl. H:fors,
Schvindt, V., gardeslöjtnant. H:fors. 
Segerstråhle, S., ref. sekr. H:fors. 
Segercrantz, V., stationsinsp. Selänpää. 
Sjölin, J., öfverdirektör. H:t'ors.
Slöör, K., hofråd. H:fors.
Spoof, Conr., konsul. Aho.
Stackelberg. M., friherre. H:fors. 
Stenius, F. W., aptekare. Kajana. 
Stenroth, 0., bankdirekt. H:fors. 
Sternberg. A. Th., prost. Lemland. 
Stigell, H. J„ fabrikör. H:fors.
Streng, E., senator. H:fors.
Stråhle, E. J., sekreterare vid F. Hush.

Sällsk. Åbo.
Strömborg, G. J., professor. Wiborg. 
Stålström, Agda, fröken. H:fors.
Sulin, K. W., häradsh. Ikalis. 
Tamelander, H. F. v., konsul. M:hamn. 
Thil, O. S., apotekare. Kexholm.
Troil, S. W . von, frih., senator. Åbo. 
Walmari, Z., prov. läkare. Kuopio, 
Wasastjerna, E. E., bandirekt. H:fors. 
Westerling, W., apotekare. Hvittis. 
Westerlund, F. W., prov. läk. Tammela. 
Westerlund, Minna, stud. Tammela. 
Widbäck, Aug., handl. B:borg. 
Wilander, Th., häradsh. Nivala. 
Winter, G. J., stadsläk. Sordavala. 
Wrede, K. A., frih., arkit. Wiborg. 
Wrede, E., frih. Nastola.
Åkesson, E, G., kollega. S:t Michel.

Hjalmar Appelgren.



Å r s r e d o v i s n i n g
öfver Finska Fornminnesföreningens kassa 7 Maj 1895—7 Maj 1896.

Debet.

Shif. * Trnf. 7“

Saldo från föregående 
räkenskapsår: 

Ahlgrens testa
mentsfond . . . 

Kontant...................
20,000

230 05

Inkomster:
Statsanslag . . . 
Statsanslag för Su

kukirja h. IV —VI
G å f v a ...................
Försåld litteratur, 

räntor, m. m .. . 
Ledamotsafgifter . 
Stiltareafgifter . .

3.000

1,050
500

2,537
4,210
1,100

19

12,397 19
Summa Tmf. \ 32,627 24

Helsingfors den 7 Maj 1896.

Kredit.

3mf. ra Tmp yu

Förvaltning och 
extra biträden 

Publikationer . . 
Post- och annons- 

afgifter . . . .  
Inköpta fornsaker. 
Diverse utgifter .

1,315
4,256

626
263
119

25
41

42 
25 
93 6,581 26

Saldo :

Ahlgrens testa- 
ments fond . . 

Stiftarefond . . . 
Kontant...................

20,000
1,100
4,945 98

Summa Tiitfi 32,627 24

A. G. Hahl.

S a m l i n g a r n a s  t i l l v ä x t  1 8 9 5 .
(Fortsättning.)

F rå n  yn g re  jä r n å ld e r n .
Gm kapten L. T. Cederhvarf: fr. Taipalsaari s:n : 1 armring af brons f. 

i en åker å Sikosalo holme, Knuutila hmn. — Gm sågförvaltaren K. F. Söder
holm: 1) en halskedja af silfver (jfr Finskt Museum 1894, n:o 6—7 fig. 1), sam
mansatt af 15 par korta flätade kedjor, förenade genom 16 ringar, från ringarna 
och kedjorna hänga 4 kufiska (mellan åren 890/1 och 914—943), 1 pehlewi- (från 
perioden 640—700), 3 anglosachsiska (Knut, Harald I, Eduard Confessor) och 1 
danskt mynt (Sven Estridsson) jämte 4 andra hängprydnader, 2) ett ringspänne 
af silfver med facetterade knappar och nål, 3) 28 kufiska (från perioden 901/2— 
997), 1 pehlewi- (före 673), 12 anglosachsiska (Aethelred, Knut, Wilhelm I el. II?), 
14 tyska (från perioden 983—1056), 1 danskt mynt (Waldemar I och biskop Ab- 
salom), funna i maj 1895 å Linnaniemi udde i Tavastehus s:n vid dikesgräfning 
i 40—42 cm djup; en järnyxa med spår af silfverinkrusteringar (jfr Aspelin, 
Antiq. fig. 1523, 1550), jämte en spjutspets af järn med holk (jfr Aspelin, Antiq. 
fig. 1558, 1559) funna i närheten af det förra fyndet. — Gm handlanden K F. 
Björkbom.: en svärdknapp af järn med silfverinkrusteringar, fragment af en 
bronskedja f. å Karlberg gårds ägor, Tavastehus s:n. — Genom samlaren J. 
Kauppi: fr. Kronoborgs s:n: en oval spännbuckla, typ F. F. Tidskr. X III  fig. 259 
f. vid plöjning å Merta hmns mark. — Gm samlaren E. Wäkiparta: 1 järnyxa 
af typen Aspelin, Antiquités fig. 1619, f. under J. Luukkonens fähus, i Bäisälä 
s:n. — Ett stort silfver fynd, gjordt sommaren 1895 vid byggandet af en ria å
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Nikkilä hmns mark, Koljola by af Nousis s.n och bestående a f: 4 ringspännen 
2 spiralfingerringar med bredt midtelparti, 3 små öppna ringar, sönderhackade 
fragment af armringar, fingerringar, en filigranpärla, tunna tenar, samt af en 
halskedja, sammansatt af parvis anordnade flätade kedjor och ringar och med 
ett vidhängande byzantinskt silfvermynt (jfr Finskt Museum 1894, n:o 6—7 fig. 1), 
alt af silfver, vidare af 1475 hela och 213 sönderbrutna silfvermynt (tyska, anglo- 
sachsiska, svenska och kufiska). — Gm hr A. Spåre: fr. Finströms sn : fragment, 
af ett damasceradt tveeggadt järnsvärd, parerstången prydd med silfverinkru- 
steringar f. i en grafhög å Strömsviks säteris mark; fr. WesilaJcs s:n: en spjut
spets med tånge och en järnyxa; fr. Teisko s:n: en jäm yxa f. å Kämmenniemi 
bys mark; fr. Lempälä s:n: en jäm yxa; fr. Birkala s:n: en järnyxa. —• Gm dr 
Th. Schwindt: Ett fynd, gjordt af dr Schwindt sommaren 1895 å P. Hoppen- 
dorffs åker, Unnunkoski by af Riiisälä s.n. och bestående af 5 armringar af 
brons (typ J. R. Aspelin, Antiquités fig. 1698), fragment af 2 snodda halsringar 
af brons, 1 spiralarmring af brons; ett fynd, gjord af bonden H. Pelkonen hösten 
1894 vid gräfning af en potatiskällare nära Ollinaho hmn, Ivaskanmäki by af 
Bäisälä s:n, och bestående af 2 ovala spännbucklor (typ. F. F. T. X III fig. 259), 
1 ringspänne af silfver, 1 bronsring, ett antal rörformiga hängprydnader och 
bjällror af brons, ett knifskaft af brons, 1 knif af järn, 1 stycke flinta; vidare 
fr. Letala s:n: 1 stor knif med af bruten spets, f. i Palmunens hage. Syttyvä by ; 
1 spjutspets med holk, f. på Sonkki hmns mark, Salo by; 1 spjutspets med holk, 
f. invid Seikolas bod, Salo by; en armring af brons (typ Aspelin, Antiquités 
fig. 1583). — Gm apotekaren 0. G. Grenman: 1 ringspänne af brons f. å Tuuk- 
kala gårds mark, Tuukkala by af S:t Michels s:n. — Gm öfverste H. Standert- 
sköld: fr. Tavastehus s:n: ett tveeggadt svärd och en spjutspets af järn f. å 
Karlberg gårds mark. — Gm magister I. W ilskman: fr. Kalvola s:n 1 järnyxa 
f. å villan Poukumas mark, Sittola by, — Gm folkskoleläraren K. A. Pettersson: 
fr. Halikko s:n: fragment af ett svärd och en sköldbuckla, f. invid kyrkan; 
fr. Bjerno s:n: en öppen armring af brons (typ Aspelin, Antiquités fig. 1583) f. af 
J. Järvinen å Paarskylä gårds mark; fr. Femar s:n: 1 järnyxa, f. Laitila by.

Frän nyare tid.

Gm samlaren K. A. Lindström: fr. Sammatti s:n: 1 bardisan; fr. Somero 
s:n: 1 bardisan, f. i en åker, Hirola by; fr. Sjundeå s:n: 1 par snidade hästran- 
kor, 2 värjor; fr. Esbo s:n: 1 par snidade hästrankor; fr. Kisko s:n: 1 mes:=ings- 
dosa, 1 tennkanna med Gustaf III:s medaljong i aftryck, handkorgen till en 
värja, 1 eldstål a f nyare typ, 4 par hästrankor; fr. Karislojo s;n: en träask från 
år 1779, 1 hästranka, 1 styckemössa; fr. Bjerno s:n: 1 messingsdosa; fr. Lojo s:n: 
1 messingsdosa. — Gm fältskärn K. Moilanen: fr. Wichtis s:n: hästrankor, vär
jor, 1 pistol, en styckemössa (fr. Tallbacka torp, Kotkaniemi gård); fr. Lojo s:n: 
1 vallhorn, 1 florett, 1 messingsdosa, 1 solur af sten, hästrankor; fr. Kyrkslätt 
sm: 1 bössa enligt uppgift från 1808/9 års krig, 1 dolk, 2 värjor m. m., fr. Num
mela s:n: 1 hästranka; fr. Loppis sm: hästrankor. — Gm samlaren J. Kauppi: 
fr. Impilaks s:n: bältebeslag af brons; fr. Suistamo sm: 1 gjutform af sten, ör- 
ringar med pärlor. Två slipsstenar, 1 bila, låsbeslag af ben till en väska fr. 1766, 
ett hjärtformigt föremål af lera hörande till renseldon, 1 solur af sten, 2 snus
dosor af messing, 1 hillebard fr. Oulais, Haapavesi och Kärsämäki s:rna; snus
dosor från 1700-talet, pipor, sländtrissor af sten och ben m. m. samlade i Iden- 
salmi, Nilsiä, Pyhäjärvi och Kiuruvesi s:ne. — Gm samlaren A. Mujunen: snus
dosa af messing, ett solur af sten, ett par snidade hästrankor m. m. fr. Asikkala 
och Sysmä s:na. — Gm samlaren S. Wilskman : en bajonett, ett par snidade häst
rankor fr. 1761, en snusdosa af ben m. m. fr. Kuortane, Storkyro och Ylistaro 
sma; 1 spjutspets fr. Wesilahti s:n ; 1 runstaf fr. Keuru sm. — Gm folkskollära
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ren K. A. Pettersson: vapen och husgerådssaker .samlade i Halikko, Sagu, Lemu, 
Muurla och Kuushki s:ne. — Gm samlaren E. Wäkiparta: 2 örslefvar, några 
snusdosor och pipor fr. Pyhäjärvi, Bäisälä, Kaukola och Jääskis s:na. — Gm 
häradsskrifvaren E. J. Cajaner: 1 silfverfickur med boett (ett minne fr. stora 
ofreden); 1 runstaf fr. Toholampi. — Gm regementsveterinären H, Y. Graae: 2 
ovala söljor, f. vid gräfning å dragonkasernens mark i Willmanstrand. — Gm 
folkskolläraren E. Ikonen: fr. Pielisjärvi s:n: 2 spjutspetsar, 1 bajonett, 1 bila,
1 träpil med trubbig ända, 1 snusdosa af ben, 3 sländtrissor, m. m, — Gm arki
tekterna Yl Blomstedt och V. Sucks dorff :en större samling etnografiska föremål 
fr, ryska Karelen. — Gm målaren J, Ekman: fr. S:t Marie s:n: 1 besman af trä 
fr. 1766. — Gm studeranden E. E. Takala: fr. Perho s:n: 1 spjutspets af järn,
2 kulor; fr. Kannus s:n: 1 hofbrodd; fr. Wetil s:n: fragment af ett solur af sten.— 
Gm magister A, Hackman: 1 tennkanna med Gustaf IlLs medaljong i aftryck, 
fr. Word s:n. — Gm konsul V. Forselius: fr. nbo: en stor järnkista prydd med 
målningar (blommor, en landtlig by). — Gm hr C. Wasastjerna: taflan till „den 
Edle och Wälb: Otto Reinholt Ögnelod“s ( f  1688) vapensköld. — Gm magister 
H. Dalström: en i trä skuren bild af Moses med lagens taflor (rococostil) fr. 
Bjerno s:n. — Gm magister J. E. W efvar: 1 värja med påskriften L ’Honneur 
Me Fait Servir. — Gm hr A. Spåre: en samling vapen, smycken och husgeråd 
fr. Teisko, Wesilahti, Birkkala, Ylöjärvi och Messuby s:rna samt Helsingfors stad. — 
Gm befallningsman V. Andersin: fr. Walkcala s:n: 3 rubelstycken från åren 
1728, 1740 och 1787, en 25-kopeks slant från år 1787, en silfversölja, en fingerring 
af silfver f. tillsammans jämte andra ryska mynt vid dikesgräfning af bonden 
A. Mäkelä fr. Toikkala by. — Gm studeranden K. B. Cederhvarf: fr. Bjerno s:n : 
1 solur af järn, messingssöljor, 2 bajonetter, m. m. — Gm gränsfiskal R. Rynö 
o. mag. E. Nervander: tr. Kolari kpl: 1 nålhylsa af brons, mynningsbeslag af 
renben till en matväska från år 1832, knifslida af renben, hårnål af renben. — 
Gm guldsmeden K. Hägglund: 4 örringar, 1 grekiskt kors och 2 halskedjor, allt 
af silfver och af rysk tillvärkning. — Gm herr J. E. Ström: stångbetsel fr. 
Kuustö hmn, Tavola hy, Nummela s:n. ■— Gm Wiborgska studentafdelningen: 
1 messingskanna, som förut varit i Lappvesi kyrka.

Y t t e r l i g a r e  i f r å g a  om » b i d r a g  till  g r a f s t e n a r n e s  h i s t o r i a "  

i N o 3  f ö r  1 8 9 4 .

Jag begärte af uppsatsens författare icke svar till mig, utan erkännande 
och rättelse af misstagen inför tidskriftens publik, med eller utan förklaring af 
deras tillkomst. I  stället göras mina rent sakliga anmärkningar till föremål för 
polemik.

Grafstenens synliga inskrift var ju  tydlig nog att, utan anlitande af arki
vet på Mälkilä, med tillhjelp allenast af t. ex. Anreps ättartaflor behjelpligen 
kompletteras. En blick derutöfver på A. A. v. Stjernmans »forntida minnesmär
ken i Finlands kyrkor» hade gifvit följande resultat:

[Här hvilar]
Hans Kongi. Maij:ts Tro man och Landshöfdinge öfver Abo och Biörne- 

borgs lähn med (man?) Ahland den Högvälborne Herr Lorentz Creutz Friherre 
till Sarflax Tiusterby Forsby och Tyköö»

[död 1698]
Hvarken den publicerade bilden eller v. Stjernman upptaga emellertid bör

jan och slutet: »här hvilar» och »död 1698». Jag tillåter mig derför t. v. betvifla
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att dessa ord finnas på stenen; ty då Lorentz Creutz bevisligen är begrafven i 
Abo domkyrka, innebure dessa delar af inskriften en för hans efterlefvande 
medveten oriktighet. Visserligen var det icke ovanligt den tiden att grafstenar 
af vederbörajide anskaifades och uppstäldes redan under deras lifstid, med be
gynnelseorden »här hvilar», men naturligtvis utan inhugget dödsdatum, likasom 
äfven att egarne sedan af en eller annan anledning fingo sitt sista hvilorum 
annorstädes. Men att Lorentz Creutz, enka skulle låtit efteråt inhugga döds
året, då hennes man graflagts i Åbo, är nästan lika otroligt, som att sjelfva 
grafstenen skulle tillkommit först efter hans död. Antagligast är derför, att 
denna grafsten/ såsom äfven v. Stjernmans redogörelse ger vid handen, jemte 
enkans utgjort täckstenar på deras familjegraf i Bjernå kyrka, utan något direkt 
förhållande till deras egna hvilorum. Genom en välbehöflig kollationering på 
sjelfva platsen kan frågan troligen i denna del klargöras. För meddelarens räk
ning antecknar jag endast, med anledning af hans genmäle under p. 3:o), att en 
befintlig verklig grafsten i regel utgör en presumption för begrafning på samma 
plats, hvaremot »bisättning» såsom kändt är något helt annat. 4:o) Genom v. 
Stjernman veta vi att makarne Creutz »haft» grafstenar i Bjernå kyrka, genom 
meddelaren, att desamma (d. v. s. grafstenarna) numera (således icke : ännu den 
dag som är) finnas uppresta mot kj»rkoväggen der.

Jag betviflar att uppgiften om Brita Henriksdotter Bisbit — i Perno (icke 
Bjernå) kyrka — meddelats af m ig; ty årtalet hör icke till antalet a f dem jag 
ständigt har i minnet, helst detsamma återfinnes i särskilda historiska verk, 
hvilka herrar arkitekter vid arbeten af dessa slag icke bort försumma att till 
undvikande af felaktigheter rådfråga.

Sarvlaks, den 24 mai 1896.
V. M. v. B.

OBS.! Finskt Museum N:o 7— 8 samt 9— 10 ut
komma såsom ett dubbelhäfte i oktober.

Suom en M useo N :o 5 —(i in n eh åller: Lunkiä valtion museossa (häst
rankor i Statens museum) (15 afbildningar). Bedogöres för i olika stilarter 
snidade rankor ifrån 1600 och 1700- talet, samt från början af innevarande år
hundrade. — Muinainen kiviaseiden tekopaikka Pomarkussa (en forntida tillverk
ningsort för stenredskap i Påmark) af J. E. Ax. Enligt uppgift har å stället, 
som är beläget vid södra stranden af Weikasjärvi, å Ylikoski torps mark vid 
åkerrödjning på 1 fots djup anträffats ungef. 1 hästlass afspjelkta stenflisor, 
samt ett tjugotal stenredskap, af hvilka förf. fått se några halffärdiga redskap 
och ett par skifferstycken af tör orten fremmande stenart. En större sten, som 
låg invid, fyndstället antages såsom slipsten. Stenarterna bestämmas. — Pronssi- 
analyysejä (bronsanalyser), utförda af J. E. Ax. Förf. meddelar resultaterna af 
kemiska analyser, som han utfördt å 6 föremål ifrån hednatidens skilda perioder. 
— Suom. Muinaismuisto- Yhdistyksen vuosikertomus (årsberättelse) af Hjalmar 
Appelgren. — Vuositili (årsredovisning) af A. G. Hahl. — Kokoelmain kasvaminen 
1895 (samks tillväxt). — Omituinen rannerengas (en egendomlig armring), af Hj. A. 
(4 afbildn.) Bedogöres för en från yngre jernåldern härstammande, armbvgel 
af brons, hvars midtparti är ihåligt och täckt med ett orneradt och fastlödt lock.

F in sk t M useum  X :o  5 —6 in n eh å ller : Kreftings metod för ren-
görning och konservering af metallsaker I, af Hjalmar Appelgren. — En vinkanna 
från 1600-talet. af X. 4 oafbild. — Finska Fornminnesföreningens årsberättelse, af 
Hjalmar Appelgren. — Årsredovisning af A. G. Hahl. — Samlingarnas tillväxt 
1^95 (slut.) — Ytterligare i fråga om »bidrag till grafstenarnas historia» i N:o 3 
för 1894 af V. M. v. B. —

Helsingfors 1896. Helsingfors Central-Tryckeri, Fabiansg. 6.



binskf useum.
f i n s k a  forn m inne sfö re ninge ns /M ånadsblad.

N:o 7— io. -s- 1896 -t- J u l i— Oktober.

Prenumerationspriset utgör 2 m. 50 
p._ för årgången. Föreningens stän
diga ledamöter erhålla bladet under 
utgifnings&ret för 1 mark, som kon
tant eller i frimärken jem te adress 
insändes till Föreningen.

Alla försändningar adresseras till
P. F o r n m i n n e s f ö r e n i n g e n s  

s e k r e t e r a r e ,  
H elsingfors,

Historiska museet.

Bladet utkommer med ett ark hvar- 
annan månad och  kan prenumereras 
å landets alla postkontor samt å 
boklådorna i Helsingfors.

N å g r a  m e d d e l a n d e n  f r å n  den a r k e o l o g i s k a  k o n g r e s s e n  i R i g a .

Den tionde ryska arkeologiska kongressen har för en kort 
tid sedan (den 27 augusti 1896) slutfört sina arbeten i staden 
Riga. Yalet af denna ort som säte för kongressen måste i 
mer än ett afseende betecknas såsom lyckligt. Sedan flera 
mansåldrar har fornforskningen varit omhuldad i de tre bal
tiska provinserna, och särskildt under det senaste årtiondet 
har arkeologin funnit där en ansenlig skara bildade anhängare, 
hvilkas vetenskapliga nit och systematiska forskningsarbete 
krönts med en snabb framgång. Det stora förhistoriska mate
rial —  frukten af detta arbete — , som nu ligger samladt i de 
baltiska museerna, de vackra minnesmärkena från landets skif
tesrika historia och icke minst landets etnografiska förhållanden 
gjorde Östersjöprovinsernas största stad i hög grad lämplig 
som samlingspunkt för de baltiska, ryska och utländska lärda.

Att gifva en utförlig redogörelse för kongressens förhand
lingar kan icke ligga inom planen för donna korta uppsats. 
En sådan kommer att ingå i den kongressberättelse, som utges 
af det Kejserliga Moskowska Arkeologiska Sällskapet. Hvad 
jag här vill meddela är några personaluppgifter, en öfverblick 
öfver de viktigaste förarbetena till kongressen och notiser om 
en del på densamma hållna föredrag.

Hans K. H. Storfursten Sergei Alexandrovitsch, som hade 
hedrat kongressen genom att öfvertaga hederspresidiet vid den
samma, var förhindrad att komma till Riga. Kongressens ord
förande var K. Moskowska Arkeologiska Sällskapets fräjdade 
president, grefvinnan P. S. Uwarow, liksom hennes aflidne ge
mål, den berömde grundläggaren af den ryska arkeologiska 
vetenskapen grefve A. S. Uwarow, vida känd i den veten
skapliga världen. Som sekreterare fungerade herr W. K. 
Trutowski.
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Det behöfver knappast framhållas att flertalet af kongres
sens ledamöter bestod af balter, ty utom representanterna för 
universitetet och de lärda sällskapen i städerna hade många 
präster, lärare, studenter, adliga godsägare med sina fruar 
samt framför alt en mängd Rigabor låtit inskrifva sig i kon
gressens matrikel. Främst bland balterna må nämnas de, hvilka 
hade värksamt deltagit i de förberedande arbetena eller under 
kongressens förhandlingar framträdde mest, nämligen: arkeo
logen och historikern, prof. R. Hausmann (Dorpat); numisma- 
tikern A. Buchholtz (Riga); ordföranden för Gesellschaft fur 
Geschichte und Alterthumskunde frih. H. Bruiningh (Riga); dr
E. v. Nottbeck (Reval); pastor A. Bielenstein (Kurland), känd 
genom sitt utmärkta arbete om det lettiska folkets och språkets 
gränser i vår tid och på 1200-talet, *) den framstående juristen 
prof. I. Engelmann (Dorpat); A. v. Hoven (Reval); numis- 
matikern, dr J. Sachsendahl (Estland); pastor Hurt (Peters
burg); öfverlärarena, E. Kriiger, H. Diederichs ochO. Boy (Mitau); 
arkitekt dr Neumann (Riga); historikern K. v. Löwis of Menar 
(Riga); ordföranden för lettiska utställningen Fr. Grosswald.

Bland de många framstående ryska lärda må här endast 
nämnas akademikern D. Anutschin (Moskwa); prof. D. Bagaley 
(Charkow); general N. Brandenburg (Petersburg); prof. D. 
Howaiski (Moskwa); prof. Andersson (Kasan); arkeologerna W. 
Sisow (Moskwa) och A. Spitzin (Petersburg); prof. Smirnow 
(Kasan); prof. Pokrowski; föreståndaren för det ryska arkeolo
giska institutet i Konstantinopel prof. F. Uspenski; apotekaren 
Martianow, den förtjänstfulle grundläggaren af museet i Mi- 
nussinsk.

Från Finland hade infunnit sig dr Hj. Appelgren och för
fattaren till detta, hvilken hade fått det ärofulla uppdraget att 
vara representant för Finska Fornminnesföreningen och Finsk- 
Ugriska Sällskapet.

Bland de få utländska gästerna märktes den tyska arkeo
logins nestor, gelieimerådet R. Virchow, hans son, prof. H. 
Yirchow (Berlin); museumdirektörerna dr Yoss (Berlin), dr 
Grempler (Breslau) och prof. Conwentz (Danzig); prof. Bezzen- 
berger (Königsberg); dr Kossinna (Berlin); fru dr Nuttall (Phila
delphia) och dr Munroe (Edinburgh).

I början af år 1894 hade en stor komité, bestående af 
deputerade från de ryska universiteten och förnämligare veten
skapliga föreningarne sammanträdt i Moskwa, dryftat de vikti

*) Die Grenzen des lettis ch en Volksstammes und der lettisclien Sprache 
in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert.
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gaste finansiela och förvaltningsfrågor för den stundande kon
gressen, anstalt de nödiga valen och fördelat de förberedande 
arbetena. Helt naturligt tillföll lejonparten af dessa arbeten 
de baltiska lärda sällskapen och institutionerna. Både i Riga 
och Reval bildade sig förberedande komitéer, hvilka i förening 
med de lärda sällskapen öfvertogo de vetenskapliga och mate- 
riela tillrustningarna till kongressen. Utgräfningar föranstal
tades, vetenskapliga publikationer utarbetades, en arkeologisk 
och en lettisk etnografisk utställning anordnades. Med rikliga 
penningeunderstöd befrämjades dessa företag af staden Riga 
ocli det livländska ridderskapet.

Ett lysande resultat af balternas gemensamma värksamhet 
var den arkeologiska utställningen i Stora Gillets (die Grosse 
Gilde) präktiga byggnad. I en rymlig gotisk sal var så godt 
som alt arkeologiskt material, som hittils blifvit uppgräfdt i 
Östersjöprovinserna, på ett öfverskådligt sätt utstäldt. Museerna 
i Riga, Reval, Mitau, Dorpat, Fellin och Arensburg hade före
nat sina förhistoriska samlingar till ett tillfälligt centralmuseum, 
som tyvärr hade ett alt för kort bestånd, ty efter kongressens 
afslutning bortfördes de utstälda samlingarna till sina gamla 
förvaringsorter. Utom de baltiska museerna hade Historiska 
Museet i Moskwa, Kejserliga Arkeologiska Kommissionen i S:t 
Petersburg samt museerna i Pleskau och Vilna sändt ett bety
dande antal fornsaker, för det mesta fynd från Östersjöprovin
serna och de angränsande landtskapen. Äfven tre utländska 
museer, Museum för Völkerkunde i Berlin, Prussia Museum i 
Königsberg och Provinzialmuseum i Danzig deltogo i utställ
ningen. Därjämte hade några baltiska och ryska privatsam
lare för kongresstiden afstått sina samlingar, bland hvilka stats
rådet E. Kriigers (Mitau) stora kollektion af fynd från folkvan- 
dringstiden och senare järnåldern och prof. J. Choinowskis 
(Kiew) samling af fornsaker från södra Ryssland särskildt måste 
framhållas.

Att hafva ordnat detta stora material så, att det kunde 
gifva en öfverblick öfver Östersjöprovinsernas förhistoriska ut
veckling, är lnifvudsakligen hr A. Buchholtz’s förtjänst. De 
baltiska arkeologerna uppställa för sitt land följande förhisto
riska perioder: den älsta tiden (stenåldern; en egentlig brons
ålder antages icke hafva funnits i anseende till bronsfyndens 
fåtal), järnålderns första period ända till 8:de seklet, järnålderns 
andra period till den historiska tidens början. Denna period
indelning var lagd till grund för materialets uppställning. Inom 
hvarje period var materialet ordnadt efter fyndorternas geo
grafiska läge. För järnålderns andra period skildes mellan 
fynden från det lettisk-liviska och dem från det estniska om
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rådet. Således en systematisk —  sann vetenskaplig uppställ- 
ningsprincip. Om några få afvikelser från denna princip före- 
kommo —  så voro t. ex. de väfskyttelformiga stenarna (de 
s. k. ovala eldstenarna) från äldre järnåldern utstälda i samma 
vitrin som en del fynd från stenåldern — , så berodde de en
dast på utrymmets knapphet.

Utställningen innehöll dock icke endast förhistoriskt mate
rial. I en rad af vitriner voro öfver 100 latinska, tyska och 
ryska urkunder och manuskripter från l l :te  till 17:de seklet 
utstälda, hvilka voro af betydelse för Livlands medeltida liistorie.

En annan afdelning af utställningen omfattade ett urval 
af sigiller af livländska ordensmästare, biskopar, komturer och 
fogdar jämte städernas och några privatpersoners sigill. Sigillen, 
hvilka bestodo dels af original, dels af galvanoplastiska afgjut- 
ningar, härrörde från 13:nde till 16:nde seklet.

En angränsande mindre sal innehöll en intressant mynt
samling samt ett vackert urval af guldsmidearbeten. Bland de 
utstälda mynten märktes ett antal smala långa silfvertackor 
med inslagna stämpel. Dylika tackor begagnades i Östersjö
provinserna vid sidan af präglade mynt ännu i 16:nde seklet 
som betalningsmedel. De öfriga mynten, alla präglade i Östersjö
provinserna, gåfvo en vacker öfverblick öfver landets mynt
historia från 14:nde seklet ända till slutet af det 17:nde. De 
utstälda guldsmidearbetena —  för det mesta alster af den tyska 
guldsmidekonsten från 15:nde till 18:nde århundradet —  voro 
till större delen lånade från kyrkornas och de rika gillenas i 
Riga och Reval skattkamrar.

Om den till utställningen hörande katalogen kan fällas 
blott ett omdöme. Den är ett mästervärk i sitt slag och kom
mer att för alla tider förbli en af de viktigaste källor till kun
skapen om Östersjöprovinsernas forntid. Katalogen inledes 
med en af prof. R. Hausmann författad öfverblick öfver det 
arkeologiska materialet i Östbaltikum. I korta drag framställes 
landets förhistoriska utveckling, i det fornsaksformerna och 
graftyperna inom hvarje period öfverskådligt beskrifvas samt 
typernas geografiska utbredning inom Östersjöprovinserna på
visas. Ehuru, såsom författaren själf framhåller, många viktiga 
frågor —  t. ex. den om fornsakeimas ursprung, deras analy
sering m. m. —  antingen icke alls eller blott flyktigt beröras, 
skall dock hvarje vän af fornforskning med tacksamhet mottaga 
denna gruppering af det baltiska materialet och författarens 
värdefulla vinkar öfver de skilda fornsakstypernas kronologi 
och utbredning. Den egentliga katalogen öfver utställningens 
arkeologiska afdelning är uppgjord af dr A. Buchholtz och 
prof. R. Hausmann. Hvad som gör katalogen särskildt värde
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full är att den meddelar bibliografiska notiser för de fynd, 
om hvilka en literatur redan existerar. Fyndomständigheter, 
förvaringsort och det i frågakommande museets katalognummer 
äro för hvarje fynd angifna. De till ett fynd hörande före
målen uppräknas i största korthet, och då de äro afbildade, 
hänvisas till motsvarande arbete. Katalogen är försedd med 
32 utmärkta ljustrycksplanscher, på hvilka flera hundra forn- 
saker äro afbildade. Tack vare denna atlas bildar katalogen 
en välkommen komplettering till 5:te delen af Aspelins värk 
Antiquités du Nord Finno-ougrien. Många nyare fynd med 
hittils okända former, hvilka icke finnas i Aspelins atlas, äro 
här afbildade.

De öfriga delarna af katalogen, livar och en försedd med 
en kort öfversikt, äro författade af dr Ph. Schwartz, kandidat 
N. Busch, baron H. Bruiningh och dr Anton Buchholtz. Den 
sistnämde är äfven författaren till ett annat arbete, som till 
kongressen utgifvits af die Gesellschaft fur Geschichte und 
Alterthumskunde der Ostseeprovinzen och som hädanefter kom
mer att utgöra ett oumbärligt hjälpmedel vid studiet af Öster
sjöprovinsernas arkeologi. Arbetets titel är Bibliographie der 
Archäologie Liv-, Est- und Kurlands. I kronologisk följd äro 
alla uppsatser rörande Östersjöprovinsernas arkeologi från år 
1604 till år 1896 uppräknade. Alfabetiska förteckningar öfver 
författaren a samt öfver ortsnamnen underlätta yttermera bo
kens användning.

De ofvannämda två arbetena, katalogen och bibliografin 
äro utgifna af det arkeologiska sällskapet i Riga (Ges. f. Ges
chichte u. Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands). 
Men äfven de öfriga baltiska vetenskapssamfunden hafva på 
kongressen framträdt med värdefulla publikationer. Die gelehrte 
estnische Gesellschaft i Dorpat har genom J. Sitzka låtit ut
arbeta en arkeologisk karta öfver Östersjöprovinserna samt 
en därtill hörande alfabetisk förteckning öfver fyndorterna. 
Den arkeologiska kartan består af två kartblad. Det första 
bladet innehåller fyndorterna från sten-, brons- och äldre järn
åldern, det senare dem från yngre järnåldern till och med 
1100-talet. Den alfabetiska förteckningen öfver fyndorterna är 
åter försedd med bibliografiska notiser för hvarje fynd.

I huru hög grad studiet af Östersjöprovinsernas förhisto
riska material underlättas genom dessa publikationer, inses lätt 
af hvarje fackman. Ja det kan trygt påstås, att det baltiska 
materialet genom utgifvandet af dessa ypperliga hjälpmedel 
har blifvit lättare tillgängligt än hvilket annat lands som hälst.

En till utstyrsel och innehåll lika utmärkt publikation är 
prof. R. Hausmanns Grabfunde aus Estland, utgifven af die
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Estländische Literärische Gesellschaft i Reval. Författaren 
gifver oss en monografi om fyra fynd från romerska järnåldern, 
härstammande från nära hvarandra belägna graffält i östra 
Estland. I af seende å grafskicket och några bland dem upp
trädande former synas dessa estländska graffynd bilda en från 
de sydligare landtskapen afvikande grupp för sig, hvilken där
jämte är märklig som den hittils kända yttersta gräns i nordost 
för de s. k. Hakenfibeln.

I det kurländska lärda samfundets (Kurländische Gesell
schaft fiir Literatur und Kunst) kort före kongressens början 
utkomna årsberättelse för -år 1895 ingår ett flitigt arbete af 
öfverlärar C. Boy (Mitau) med titeln: Bericht iiber Ausgra- 
bungen auf dem Kronsgute Zeemalden in Kurland. Författaren 
redogör på ett utförligt och vetenskapligt sätt för sina utgräf- 
ningar på ett graffält från yngre järnåldern, beläget invid 
kronogodset Zeemalden sydost från Mitau. Liken voro begrafna 
obrända och rikt utstyrda med vapen, smycken och redskap. 
Några korsformiga prydnader bland fynden uppfattar hr Boy 
som kristna symbol och drar däraf den slutsatsen, att kristen
domen redan i 9:nde seklet började spridas bland letterna. 
Ett ställe i den af Rimbert författade lefnadsbeskrifning af den 
h. Ansgarius, där några kristna köpmäns vistelse i Kurland 
omtalas, bestyrker hr Boy i denna uppfattning. Gentemot 
denna åsikt måste vi tilsvidare förhålla oss mycket reserverade. 
De graffynd från Zeemalden, *i hvilka sådana kors förekomma, 
erbjuda svårigheter för en noggrann datering: de kunna vara 
yngre än 800-talet. För öfrigt kunna hedningar hafva burit 
kristna kors som smycken —  en möjlighet, som hr Boy äfven 
anför. Arbetet är försedt med 9 ljustrycksplancher. Vi hälsa 
det välkommet som ett värdefullt bidrag till kännedom om 
Kurlands forntid.

Livland im Mittelalter är titeln på ett kartografiskt arbete, 
som af bibliotekarien K. v. Löwis of Menar framlades på kon
gressen. Författaren hade utarbetat en karta öfver de terri- 
toriala förhållandena i Östersjöprovinserna före år 1562. Till 
detta år hade nämligen de gamla katolska biskopsdömena be
stånd, ehuru reformationen infördes redan på 1520-talet. I 
den inledande texten redogöres för uppkomsten af de andliga 
och världsliga territorierna. Det med stor skicklighet och flit 
sammanstälda arbetet har rättat många oriktiga uppgifter, som 
vunnit burskap i den vetenskapliga literaturen.

Ett företag, som stod i nära sammanhang med kongressen, 
var den lettiska etnografiska utställningen i Riga. Ett värk 
af den lifaktiga lettiska föreningen gaf denna utställning en 
möjligast fullkomlig bild af lettiska folkets kulturela utveckling
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under vårt sekel. Man hade efter en känd analogi kunnat 
såsom skylt för utställningen skrifva orden, det lettiska folket 
i 19:nde seklet, ty alla områden af folkets lif, de andliga såväl 
som de materiela, voro på ett lyckligt sätt illustrerade. Lan
dets geografiska förhållanden voro åskådliggjorda genom kar
tor, landtskapsvyer och naturalhistoriska samlingar —  de senare 
visserligen af ganska anspråkslös art. I den historiska afdel- 
ningen såg man politiska kartor af Östersjöprovinserna, planer 
öfver fornborgar, några porträtt och en samling af dokument, 
handlingar och krönikor. Interessanta voro några frihetsbref 
för de kuriska »fribönderna», hvilka sedan 1300-talet hafva 
bildat ett slags allmogeadel, som äfven under lifegenskapens 
tider städse bevarat sin personliga frihet och eganderätten till 
sin jord. De etnografiska förhållandena belystes genom foto
grafier af allmogetyper, skallar af letter, vidare af manekiner, 
föreställande lettisk allmoge vid sina landtliga sysselsättningar, 
af statistiska diagram, utvisande nativiteten och dödligheten, 
språk.- och religionsförhåll andena, antalet oäkta barn bland 
letter af de olika konfessionerna m. m. Den lettiska literaturen 
var representerad genom ett litet bibliotek af böcker, tidskrifter, 
kalendrar och gamla manuskript. Ur katalogen få vi veta, 
att den första lettiska boken var af religiöst innehåll och tryktes 
år 1587 och att år 1860 en ny aera för den lettiska literaturen 
började. Dittils hade författarena på lettiskt språk nästan ute
slutande bestått af tyskar. Från nämda år började bildade 
letter i alt större antal rikta den inhemska literaturen med sina 
alster, så att antalet lettiska böcker, som utkommit från 1868 
till 1895 stiger till 4933. Statistiska tabeller åskådliggjorde 
folkskoleväsendets utveckling. Från och med 1840-talet bör
jade i Livland och Kurland ett allmänt uppsving inom folk
skoleväsendet, hvilket år 1875 genom en ny skolordning, som 
bland annat införde undervisning på modersmålet, yttermera 
befrämjades. En genomgripande förändring i folkskolans organi
sation inträdde år 1889, då ryskan infördes såsom enda under- 
visningsspråk. Letternas förkärlek för musik, som har för
skaffat dem namnet sångarefolket och som i våra dagar har 
yttrat sig i deras sångfester, illustrerades genom en utställning 
af gamla och moderna musikinstrument, lettisk musikliteratur 
samt fotografier af lettiska kompositörer och sångföreningar. 
En liten tafvelsamling vittnade om uppkomsten af en inhemsk 
målareskola, medan fotografier af sceniska artister påminde 
besökaren om att letterna redan hunnit skaffa sig en egen 
teater. Afdelningen för äldre och nyare lettiska allmogedräkter 
var särdeles rikhaltig, dess beskrifning skulle dock utan afbild- 
ningar blifva altför otydlig. Från hufvudbyggnaden, i hvilken
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de ofvan uppräknade afdelningarna voro inrymda, kom man 
till ett friluftsmuseum, anordnadt efter ett liknande mönster 
som Skansen i Stockholm. Tre bondstugor åskådliggjorde där 
den lettiska allmogens hemlif i äldre tider och i våra dagar. 
Den första af dem var en gammal kurländsk stuga, uppförd 
af ohuggen stock och täkt med bräder, som voro lagda öfver 
tallbark. Det inre bestod af tre afdelningar. Genom en dörr 
med hög tröskel i midten af långsidan kom man in i en gång 
utan mellantak, vid hvars motsatta ända en annan ledde ut 
till trädgården. Till höger om gången låg ett stort rum med 
lergolf, smala fönsteröppningar och utan eldstad, således beboe- 
ligt endast om sommaren; rummet till vänster om gången, för- 
sedt med en stor lerugn, begagnades som vinterboning. Den 
gamla livländska stugan, som stod bredvid den kurländska 
hade ett i många afseenden afvikande utseende. Taket —  ett 
valmtak -—• var täkt med halm. På alla fyra sidor tillstötte 
större och mindre tillbyggnader. Rian, logen och bonings
rummen befunno sig under ett tak. Om vintern tjänade rian 
som boning, om sommaren bodde husets invånare i en till
byggnad invid densamma. Den tredje byggnaden förestälde 
en välmående lettisk bondstuga i närvarande tid. Rummen 
voro stora och ljusa och inredningen vittnade om betydande 
framsteg sedan de tider, då bonden bebodde de primitiva hus, 
hvilka vi nyss i korthet beskrifvit. En bastu med låg stenugn 
och lafve förfullständigade bilden af lettiskt allmogelif. Under 
ett långt skjul voro talrika föremål belysande letternas biodling, 
jordbruk, fiske och skeppsfart uppstälda. Intressanta voro i 
jordbruksafdelningen några gamla helt och hållet af trä bestå
ende plogar och harfvar —  minnen från tider, hvilka det lettiska 
åkerbruket redan lämnat bakom sig. Bland de utstälda skepps
modellerna sågos två miniaturskepp, föreställande kurländska 
örlogsmän från hertig Jakobs tider (1642— 1682), då det obe
roende hertigdömet Kurland ägde kolonier i Senegambien och 
Västindien.

Slutomdömet om letternas utställning kan endast blifva 
ett gynnsamt. Målet att gifva en allsidig bild af det lettiska 
folket var på ett lyckligt sätt uppnådt. Detsamma trädde oss 
på utställningen till mötes som en fattig och liten, men högt 
begåfvad och framåtsträfvande nation. Mycket aktningsvärda 
äro resultaterna af de bildade letternas arbete. De hafva gått 
i en god skola hos de tyska balterna och på ett utmärkt sätt 
tillgodogjort sig dessas föredöme. De tyska prästerna, skol
lärarena och lärda kunna vara stolta öfver sina elever, hvilka 
nu stå på egna fötter och med friska krafter arbeta på det 
lettiska folkets nydaning.
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Yi få dock icke lämna den lettiska etnografiska utställ
ningen utan att omtala den samling af estniska ethnografica, 
hvilken var inrymd i en afdelning af hufvudbyggnaden. De 
utstälda föremålen —  kostymer, redskap och fotografier —  voro 
hopbragta af stipendiater, hvilka »die gelehrte estnische Ge- 
sellschaft» i de sista åren sändt till esterna i Pleskau-trakten, 
de s. k. Setukesed, och på öarna Kilhrö, Mohn, Dagö och 
Ösel, och bilda stammen till ett blifvande estniskt museum i 
Dorpat.

Jag framhöll redan i det föregående att jag icke är i till
fälle att gifva ens en sammanträngd redogörelse för kongressens 
förhandlingar. Ett referat af de många tiotal föredrag, hvilka 
höllos på kongressen och hvilka för öfrigt endast till en del 
behandlade rent arkeologiska ämnen, skulle taga ett betydligt 
större utrymme i anspråk än det, som står mig till buds här. 
Jag ser mig därför tvungen att göra! ett litet urval bland de 
upplästa uppsatserna och att i största korthet referera sådana 
föredrag, hvilka jag själf varit i tillfälle att höra eller hvilka 
synas mig erbjuda något intresse för vännerna af den finska 
fornforskningen. Till kontroll för mitt minne har jag härvid 
begagnat dels de trykta ryska utdrag, hvilka fördelades bland 
kongressledamöterna, dels tidningsreferaten. Då kongressen 
hade delat sig i 9 sektioner, af hvilka blott den första eller 
sektionen för förhistorisk fornkunskap och den 8:de eller sek
tionen för baltisk arkeologi hade till uppgift att dryfta förhisto
riska spörjsmål, och då endast inom den baltiska sektionen 
flertalet af föredragen hölls på tyska språket, så var det 
naturligt, att jag —  såsom icke mäktig ryska språket —  
nästan uteslutande besökte denna sektions förhandlingar. För 
att emellertid gifva en föreställning 0111 huru mångsidig kon
gressens värksamhet var, skall jag uppräkna dess olika sek
tioner: 1) förhistorisk arkeologi, 2) liistorisk-geografisk och
etnografisk arkeologi, 3) konst, 4) sociologi, rättskunskap och 
krigsväsende, 5) kyrklig arkeologi, 6) linguistik, 7) klassisk, 
byzantisk och västeuropeisk arkeologi, 8) baltisk arkeologi, 
9) orientalisk arkeologi, 10) numismatik och sfragistik, 11) 
arkeografi.

Sedan prof. Uspenskij öppnat raden af föredragen med 
en historik af det nya ryska arkeologiska institutet i Konstan- 
tinopel, gaf prof. R. Hausmann en öfverblick öfver den baltiska 
arkeologins utveckling under det sista halfseklet. Hausmann 
indelade detta tidskede efter de forskare, hvilka under detsamma 
hade framträdt, i tre perioder, nämligen: 1) Kruses och Baers 
period, 2) Grewingks och Sievers period, 3) de nuvarande 
arkeologernas period. Den egentliga vetenskapliga forskningen
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började först med professor K. Grewingks värksamhet. Han 
utgaf ett antal afhandlingar om stenåldern och äldre järnåldern 
i Östbalticum, hvilka ännu länge komma att bibehålla sitt värde, 
ehuru icke alla af hans hypoteser kunna hålla stånd inför vår 
tids kritik. Grefve K. G. Sievers betydelse berodde hufvud- 
sakligen på hans outtröttliga värksamhet som gräfvare och 
samlare. Ibredd med dessa två män nämde föredragaren några 
icke baltiska lärda, hvilka genom sina publikationer hafva vid
gat kunskapen om Östersjöprovinsernas forntid. De voro Mon- 
telius, Virchow och framför alt Aspelin, hvilken, såsom Haus
mann uttrykte sig, i sin mönstergilla atlas har skapat en oum
bärlig rådgifvare och för första gången åstadkommit en syste
matisk och kronologiskt ordnad indelning af de baltiska mu
seernas skatter. Bland den nyaste tidens, den 3:dje periodens, 
baltiska arkeologer tillerkände föredragaren prof. Georg Loeschke 
en särskild betydelse. Loeschke var fackman på arkeologins 
område och förstod som få att väcka intresse för fornkunskapen. 
Omkring honom fylkade sig en skara ifriga elever, som lärde 
af honom en vetenskaplig metod vid gräfningar och forskningar. 
Vi kunna tillägga till föredragarens ord, att hans, prof. Haus- 
manns, egna förtjänster vid bildandet af denna nya skola af 
arkeologer kanske varit lika stora som prof. Loeschkes och att 
det är han, som efter prof. Loeschkes bortkallande till Bonn 
är den första auktoritet på den baltiska arkeologins område.

En komplettering till prof. Hausmanns föredrag bildade 
friherre H. Bruiningks framställning af de baltiska arkeologiska 
och historiska samfundens uppkomst och värksamhet. —  Pastor 
dr A. Bielenstein gaf en bild af de lettiska fornborgarna och 
skildrade i ett annat föredrag den såkallade träåldern hos 
letterna. Ordet träålder skulle enligt föredragaren icke beteckna 
en skild till tiden begränsad utvecklingsperiod såsom sten-, 
brons- och järnålder utan blott antyda den stora roll, hvilken 
redskap af trä hafva spelat och ännu spela i de lettiska öde
markerna. Denna af hr Bielenstein skildrade kultur, karaktäri
serad genom användande af trä till redskap, hvilka hos bättre 
lottade folk bestå af metaller, syntes oss i många afseenden 
hafva ett motstycke i förhållandena i de karelska skogsbygderna.

Ett stort intresse väkte den äfven i Finland kände pastor 
Hurts redogörelse för uppkomsten af den storartade samling 
af estniska folkvisor, sagor och ordspråk, som han i 136 digra 
band presenterade för kongressen. I samlandet af dessa skatter 
hade deltagit präster och folkskollärare, studenter och elever, 
bönder, arbetare och kvinnor. Med några exempel belyste 
föredragaren samlingens betydelse i linguistiskt, historiskt och 
arkeologiskt afseende. Ett sidostycke till pastor Hurts anmä
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lan af esternas folkloristiska samlingar bildade hr Bersings 
föredrag om letternas värksamhet på samma område. Före
dragaren gaf en historik af dessa arbeten, hvilka vidtogo redan 
på 1600-talet, och hvilkas mest betydande befrämjare i våra 
tider hafva varit män som Sprohgis, Treuland och pastor 
Bielenstein. En ny vetenskaplig edition af ungefär 60,000 
själfständiga folkvisor och varianter har påbörjats af Kr. Baron 
och H. Wissendorf.

Geheimerådet Grempler (Breslau) talade om medeltida 
bronsfat med inristade englafigurer och inskrifter af samma 
typ som det i Kuhmois kapell hittade och å Historiska Museet 
i Helsingfors förvarade bronsfatet. Föredragaren uppräknade 
de för honom kända fyndorterna af dylika fat —  flere orter i 
norra och östra Tyskland, norra Frankrike, Norge, Estland 
och Finland —  samt hänförde dessa fynd till senare hälften af 
l l :te  och förra hälften af 12:te seklet. I ett annat föredrag 
belyste hr Grempler framställningarna af djur och människor 
på förhistoriska lerkärl.

Ett intressant spörjsmål, livilket dock ännu länge torde 
vänta på sin lösning, berördes af geheimerådet R. Yirchow i 
ett föredrag om den älsta befolkningen i Nordeuropa med 
skildt afseende å Livland. Yirchow utgick hufvudsakligen från 
fynden på Rinnekalns, den viktigaste neolitiska bosättnings
platsen i Östersjöprovinserna, i livars undersökning han själf 
för 20 år sedan deltagit. Denna fyndort ligger vid Burtneck- 
sjön i Livland och består af en stor afskrädeshög, innehållande 
musselskal, ben af olika fiskar och af älg, hjort, rådjur, bos 
primigenius, hund, vildsvin, bäfver och andra skogsdjur samt 
redskap och vapen af sten och ben och fragment af ornerade 
lerkärl. Dessa skärfvor, förfärdigade af en genom tillsats af 
sten och musselskal hårdare gjord lera och prydda med så- 
kalladt gropornament, stälde Virchow i bredd med liknande 
fynd från flera orter i norra Ryssland och Finland. Rinnekalns 
hade icke innehållit något människokranium, däremot äro sådana 
i förening med dylika lerkärl hittade i guvernementet Wladimir, 
På grund af denna inbördes likhet mellan lerkärlen i så vid- 
sträkta delar af norra Europa och på grund af de resultat, 
hvilka mätningen af de ofvan nämda kranierna gifvit, ansåg 
Virchow det vara sannolikt att den älsta befolkningen i Estland 
och Livland hade varit af finsk ras. Såsom kändt hysa de 
finska och skandinaviska arkeologerna i denna fråga en af- 
vikande åsikt.

Hade professor R. Hausmann i sitt första föredrag gifvit 
en öfverblick öfver de baltiska arkeologernas värksamhet, så 
var ämnet för hans andra på kongressen hållna föredrag själfva
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det förhistoriska materialet i Östersjöprovinserna. Föredraget 
skulle endast behandla de olika grafskicken i Livland, men 
skildringen af grafvarna gaf författaren en naturlig anledning 
till att beskrifva grafgodset och dess mångfald af typer.

I det hela taget var den bild föredragaren gaf af den 
baltiska arkeologin densamma, som han upprullat i inledningen 
till katalogen. Det skulle föra oss för långt att försöka åter- 
gifva prof. Hausmanns intressanta framställning af de olika 
graftyperna, från järnålderns första period: jordhögar med brända 
lik eller med skelett i Kurland, graffält, utmärkta med rader

Fig. 1. Liviskt spänne. Fig. 2 ooh 3. Karelska spännen.

af stenar med brända lik (Steinreihengräber) i mellersta och 
norra Livland, liknande men dock afvikande grafvar med för 
det mesta obrända lik i östra Estland; från järnålderns senare 
period: liviska grafhögar med obrända lik. (De kurländska 
och estländska graffälten från denna period omtalades, om jag 
minnes rätt, icke i föredraget). Här vill jag endast framhålla 
en af prof. Hausmann uttalad åsikt, hvilken jag icke kan om
fatta. Föredragaren såg i förekomsten af de liviska ovala 
spännbucklorna (Schildkrötenfibeln) i de liviska grafvarna ett 
bevis för den af pastor Bienlenstein uppstälda teorin, enligt 
hvilken liverna skulle hafva kommit sjöledes från Karelen till 
sina senare boningsplatser i Östersjöprovinserna. Professor 
Hausmann anförde såsom stöd för denna teori den nära släkt
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skapen mellan de liviska och de karelska ovala spännbucklorna. 
En sådan nära släktskap bestrider jag. Både de liviska och 
de karelska spännena hafva, såsom vid en närmare granskning 
kan skönjas, utvecklat sig från hvar sina skilda typer af skan
dinaviska spännbucklor. I afseende å ornamentiken, de yttre 
konturerna och det sätt, på hvilket nålen är fäst afvika de så 
betydligt från hvarandra, att en härledning af de liviska från 
de karelska spännbucklorna icke kan komma i fråga. Att jag 
i denna detaljfråga har yttrat en afvikande åsikt, må dock 
icke uppfattas som ett försök till opposition mot föredraget i 
sin helhet, hvars gedigna innehåll förskaffade dess författare 
en ovation från kongressens ordförande och åhörarena. Gref- 
vinnan Uwarow gaf nämligen i hjärtliga ordalag uttryck åt den 
förhoppningen att prof. Hausmann ännu länge måtte få i sin 
hembygd utöfva sin vetenskapliga värksamhet till fromma för 
den arkeologiska forskningen. Ett betydelsefullt ord, riktadt 
till en lärd, som till följd af de förändrade språkförhållandena 
vid universitetet i Dorpat i den närmaste framtiden torde blifva 
entledigad från sin nuvarande befattning.

Konservatorn för estländska provincialmuseet i Reval, hr 
A. v. Howen, beskref utförligt fornborgen Punamägi vid Engdes 
i östra Estland. Omgifven af kärr reser sig fornborgen med 
sina af kalksten och granitblock uppförda vallar till en höjd 
af 14 m.

Öfverlärar K. Boy (Mitau) talade om grafvarna från yngre 
järnåldern i Kurland. Han beskref härvid de undersökningar, 
hvilka han dels ensam, dels i sällskap med den ryska arkeo
logen Sisow företagit på olika graffält med obrända lik i mel
lersta Kurland. På några graffält trodde han sig kunna iakt
taga, att de manliga liken lågo i riktning från norr till söder, 
de kAunliga åter i motsatt riktning. Det vidsträkta skelettfält 
vid Altrahden, som blottades genom Aaflodens öfversvämning, 
anser hr Boy hafva varit begrafningsplatsen för de i slaget 
vid Saule år 1236 mot de tyska riddarena stupade lithauiska 
och lettiska krigarena.

Herr Pokrowslci från Vilna föredrog på ryska om sina 
gräfningar i det hvitryska-lithauiska området. I trakten af 
Swenzjani söder om Wilna hade hr Pokrowski undersökt ett 
stort antal grafhögar, hvilka lågo i grupper fördelade öfver 
ett område af ungefär 300 kvadratvärst. Högarna voro upp
kastade af jord och omgifna af ett dike eller ovala och runda 
gropar. I några påträffades vid sidorna stenar. Nästan alla 
innehöllo lämningar af brända lik och fornsaker, liggande van
ligen i midten af bottnen. Någon gång konstaterades i en 
grafhög senare bisättningar och då voro det —  att döma af
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fornsakerna —  oftast rester af brända kvinnolik, öfver hvilka 
man ieke hade brytt sig om att uppkasta en ny grafhög. De 
mindre grafhögarna syntes vara äldre än de större. De förra 
innehöllo ofta provinsialromerska järnspännen, kringelformiga 
söljor, sköldbucklor, skäror, smala yxor och små spjutspetsar, 
de senare åter utom yxor och spjutspetsar halsringar, hästsko- 
formiga spännen, hängsmycken, arm- och fingerringar. Pokrow- 
ski anser grafhögarna för litauiska och hänför de äldre till 
6:te, 7:de och 8:de seklet, de yngre till den senaste baltiska 
järnåldern. Hvad de förra fynden beträffar, hvilka jag haft 
tillfälle att se på utställningen, synas de mig åtminstone till 
en del *) kunna sättas 100— 200 år längre tillbaka i tiden än 
Pokrowskis datering.

Den berömde ryske antropologen akademikern Anutschin 
(Moskva) talade om kristna kors och helgonbilder i västra och 
mellersta Rysslands hedniska grafvar. Om många kors, som 
t. ex. de vid hufvudändan af de baltiska bronsnålarna, endast 
kunna uppfattas såsom ornamentsmotiv, finnas dock bland graf- 
fynden från Central- och Västra Rysslands kors och helgon
bilder af otvifvelaktigt kristen karaktär. Frågan ställer sig 
då på följande sätt: bevisar förekomsten af dessa kultföremål 
i grafvar, att den begrafne varit kristen, eller buros de af 
hedningarna blott som smycken eller amuletter. Den senare 
åsikten har varit den förherskande, men i våra dagar hafva 
några forskare uttalat den förmodan, att dessa kristna symboler 
kunna hafva tillhört kristna, hvilka ännu blifvit begrafna på 
hedniskt vis. Nyligen gjorda fynd i guv. Kostroma kasta nytt 
ljus på denna fråga. En rysk arkeolog Neferow har på flera 
ställen i guv. Kostroma undersökt hela graffält bestående af 
jordhögar, de flesta innehållande obrända lik, en del däremot 
brända. Grafgodset påminde mycket om grefve Uwarows fynd 
från de meriska grafvarna, men hade en mera österländsk prä
gel än dessa. Så fattades i herr Neferows kurganer de i de 
meriska grafvarna uppträdande ovala spännbucklorna, bärnstens- 
föremålen, västeuropeiska mynten m. m., hvaremot österländska 
dirrhemer förekommo i mängd. Äfvenså hittades där häng
smycken i form af hästar, hundar, får och fåglar m. m. Bland 
dessa hängsmycken funnos många kors och helgonbilder (Maria 
med barnet, den h. Georg med spjutet m. fl.) af delvis nya

*) Detta gäller bl. a. några spännen med smal bygel, lång nålhylsa ooh 
äkta nålspiral, hvilka komma mycket nära de bornholmska spännena af Vedels 
typ F l (Yedel, BornholmsOldtids minder fig. 143). Då Montelius hänför de 
bornholmska spännena till 300-talet (Montelius, Den nordiska järnålderns krono
logi II), kunna de nära besläktade lithauiska spännena ej vara mycket yngre.
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former. De flesta af dessa kristna symboler lågo om likens 
halsar och på deras bröst ibland förenade med dirrhemer. I 
en graf voro de t. o. m. sammansatta till ett slags hufvud- 
prydnad. En enda graf anser Anutschin för otvifvelaktigt 
kristen. Denna graf innehöll ett obrändt lik, smyckadt med 
en halfmånformig hängprydnad och ett silfverspänne med järn
nål. Högre upp i grajhögen låg ett kors, som Anutschin hän
för till 12:te eller 13:nde seklet. Detta kors måste således 
hafva blifvit nedlagt, sedan liket redan varit betäkt med jord 
och kan enligt Agutschins åsigt följaktligen icke hafva tjänat 
enbart till smycke utan måste för den aflidne hafva haft en 
religiös betydelse (! ?). Vidare gjorde prof. Anutschin upp
märksam på att i flere grafvar i dessa trakter kristna kors 
hittas uppradade på ett slags bröstlappar och under dem en 
rad runda skifvor med ryttarefigurer synbarligen hedniska 
gudabilder. Detta faktum visar, huru hos ett folk, hvars religion 
står på gränsen mellan schamanism och kristendom, de kristna 
symbolerna kunna förenas med hedniska. Kändt är att korset 
för många folk långt före kristendomens uppträdande har haft 
en religiös betydelse. Man kan då antaga, menar Anutschin, 
att vid tiden för kristna lärans utbredande i mellersta Ryssland 
korsen och helgonbilderna af den hedniska befolkningen upp- 
togos som kända symboler och buros jämsides med de gamla 
hedniska amuletterna.

Ett föredrag af hr Jakubow 0111 härledningen af namnet 
Rus föranledde ett lifligt meningsutbyte, under hvilket föredra
garens med prof. Tliomsens teori öfverensstämmande åsikt 
angreps af prof. Ilowaiski, Uspenski och andra ryska arkeo
loger och historiker.

Författaren till dessa rader höll ett föredrag om brons
åldern i Finland, hvilket kommer att publiceras i Finska Forn
minnesföreningens tidskrift.

Så frestande det än vore att antyda innehållet af ytter
ligare några föredrag, inåste jag i anseende till det bristande 
utrymmet inom Finskt Museums spalter afstå därifrån. Endast 
titlarna af ett antal referat af större intresse må här följa: 
Prof. Antonowitsch talade om stenåldersfynd i Kiew samt om 
gorodischtscherna i Dnjeprdalen, prof. Kaschtschenko om frågan 
om mammutens och människans samtidighet, general Branden
burg om grafvar i guvernementet Kiew med lämningar af 
människor och hästar, hr Spitzin gaf en öfverblick öfver 
Östersjöprovinsernas arkeologi, hr Sisow föredrog om graffältet 
vid Passein i Kurland, prof. Kotschubinski om det förhistoriska 
Lithauens utsträckning, prof. Andersson om orden Kanteles och 
Kaukals etymologi och om benämningarna Biarmia, Perm, Perm-



—  64 —

jaki och Ssyrjane, prof. Bezzenberger (Königsberg) talade om 
gudderna (die Gudden) —  hvitryska flottkarlar på Niemen 
floden, dr Hermann om estniska ortsnamn, dr Sachsendahl 
om viktsystemet i Livland på 1000-talet och om sigillets bety
delse för historieforskning och antikvariska studier, hr Tsche- 
repnin om sammanhanget mellan mynt- och viktsystem, hr 
Reussner om de finska folken i förhistorisk tid, prof. Uspenski 
om Bulgarien i arkeologiskt afseende samt om staden Nicaeas 
arkeologiska minnesmärken, hr Regel om mosaiker i Ravennas 
kyrkor m. m.

För att gifva de utländska arkeologerna tillfälle att när
vara vid undersökningen af några livländska grafhögar blef 
en gemensam utfärd anordnad till ett graffält i närheten af 
slottet Treiden i det s. k. livländska Schweiz. Ett extratåg 
förde kongressledamöterna till stationen Segewold, ungefär 
50— 60 km norr om Riga. Därifrån fortsattes färden i lätta 
»vurstar» (Liniendroschken) till det gamla slottet Segewold, 
från hvars park en hänförande utsikt öfver den natursköna 
Aadalen erbjöd sig och vidare till slottet Treiden, där ett kort 
uppehåll gjordes för att beundra det vackra landtskapet vid 
foten af den höjd, på hvilken den gamla borgen stod. Då de 
främmande arkeologerna slutligen anlände till graffältet, funno 
de där prof. Hausmann och några andra herrar, hvilka dagen 
förut begifvit sig dit, i full värksamhet. Några grafhögar voro 
redan öppnade och fynden bärgade. I en graf voro resterna 
af liket och grafgodset blottade. Den döde låg på sin lit de 
parade och väntade på de lärda herrarnes granskning. Vid 
den döda krigarens hufvud lågo två spjutspetsar, under bröstet 
en bronssölja och några rembeslag, vid fotterna ett hund
skelett. Arbetena fortsattes med tillhjälp af ett 50-tal raska 
soldater. I 6— 7 grafhögar arbetades samtidigt, ty hvarken 
sakkunnig ledning eller starka armar fattades.

En liflig anblick erbjöd den lilla skogsdungen, där graf- 
högarna lågo. Omkring krönet af en grafhög sågs en tät ring 
af åskådare, både herrar och damer, blicka ner i djupet, där 
tre skickliga gräfvare, prof. Hausmann, hr Trutowski och hr 
Bogujawlenski liggande på knäna med små arkeologslefvar 
försiktigt blottade det nerlagda grafgodset. Högt uppe på en 
ännu oöppnad grafkulle syntes Sydrysslands berömde kurgan- 
gräfvare, prof. Antonowitsch, en liten liflig gubbe, omgifven 
af en stab af yngre arkeologer, gifva anvisningar åt sina med 
spadar beväpnade soldater. I en tredje graf sutto båda her- 
rarne Virchow, upptagna med att aflägsna sanden omkring den 
döda livens eller lettens skalle, för att rädda den så oskadd 
som möjligt åt vetenskapen. Lika ifrigt arbetades i de andra
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grafvarna och öfveralt fans en talrik publik af fackmän och 
icke fackmän, hvilken med lifligt intresse följde med under
sökningarnas fortgång.

De baltiska och ryska arkeologernas gräfningsmetod pre
senterade sig vid undersökningarna i Treiden från en mycket 
fördelaktig sida. Man kunde svårligen gå till väga med större 
noggrannhet och uppfylla den arkeologiska gräfningskonstens 
fordringar bättre, än dessa lierar gjorde det. Härvid får 
visserligen icke förglömmas, att de undersökta grafhögarna 
icke erbjödo några större svårigheter för undersökarsn och att 
gräfvarena kände sig stå under den skarpaste kontroll af fack
män från in- och utlandet. Men vi äro öfvertygade om, att de 
flesta, kanske alla af dem, äfven utan denna kontroll hade gjort 
sin pligt med samma samvet.sgrannhet.

Graffältet bestod af 40— 50 jordhögar, bland hvilka de 
största hade en höjd af ungefär 2 m. De flesta undersökta 
högarna innehöllo lämningar af obrända lik med föremål från 
senare järnåldern —  bl. a. anglosachsiska mynt från l l :te  
och kufiska mynt från 10:nde seklet. I en graf hittades brända 
ben och ett vackert ändbeslag till en dolkslida af silfver med 
romanska djur- och växtornament. Två andra grafvar inne
slöt: hvardera en af uppresta hällar bygd kista, hvars botten 
var stenlagd med mindre stenar, men för öfrigt hvarken läm
ningar af lik eller fornsaker. —  Gräfningarna hade lämnat ett 
rikt utbyte och i den bästa stämning återvände deltagarena i 
utfärden sent om natten till Riga.

Den 27 augusti ägde kongressens högtidliga afslutning 
rum. Vid denna akt, som hade en i allo värdig prägel, beto
nades af några talare det goda samförstånd, som hade rådt 
mellan de baltiska och ryska kongressbesökarena. Ordföranden 
i den lärda komiton prof. Uspensky uppläste en redogörelse 
för kongressens värksamhet och hänvisade på de tillfredsstäl
lande resultat man hade uppnått. För denna framgång hade 
kongressen att tacka såväl de baltiska lärdas utmärkta för
arbeten som mångfalden af det lärda material, hvilket de in
bjudna arkeologerna fört med sig. Han slöt med att framhålla 
den prägel af harmoni, som den ömsesidiga aktningen mellan 
deltagarena från Östersjöprovinserna och dem från det inre af 
riket hade förlänat kongressen. Äfven grefvinnan Uwarow 
berörde i sitt sympatiska afskedstal förhållandet mellan de ryska 
och baltiska lärda. I vänliga ordalag uttryckte hon den för
hoppningen att samarbetet mellan dem måtte kunna fortsättas 
och en närmare gemenskap åstadkommas och från hvardera 
sidan upprätthållas. Slutligen uttalade hon för andra gången 
den förhoppningen att det måtte vara prof. Hausmann unnadt
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att få stanna i sin hembygd samt önskade att de baltiska stä
derna ville draga försorg om att utvidga sina arkeologiska 
museibyggnader. Det varma bifall, som följde efter den vör
dade ordförandens tal bevisade att hennes förhoppningar och 
önskningsmål delades af många bland de närvarande.

Dagen därpå afreste grefvinnan Uwarow och ett 30-tal 
andra arkeologer, följande en inbjudning af preussiska regeringen, 
till Königsberg och Danzig, giedan de öfriga ännu kvarblifna 
kongressledamöterna, till hvilka äfven jag hörde, stälde kosan 
till sina hemorter.

A. Hackman.

K r e f t i n g s  me t o d
för rengörning och konservering a f metallsaker.

II.
Hvilka fornsaker kunna rengöras?

Den Kreftingska metoden kan i allmänhet användas på 
hvilken metall som hälst, men af konservatorn erfordras om
döme att afgöra, hvilka fornsaker tåla vid denna behandling, 
utan att deras yttre form eller sirater dervid taga skada. Då 
neml. föremålet genom den elektriska behandlingen så att säga 
kastar af sig hela rostskorpan, faller af sig sjelft, att små och 
svaga föremål och sådana, hvilkas rostbetäckning är mycket 
tjock, så att den till en öfvervägande del genomträngt metallen, 
icke böra utsättas för densamma, emedan de annars brytas i 
stycken eller förlora många detaljer, som för den jemförande 
forskaren kunna vara af oskattbart värde. Af sådana föremål 
må nämnas t. ex. fibulor och nålar af jern samt mycket tunna 
spännen och armringar m. m., hvilka redan vid omvecklandet 
med zinkbandet kunna brytas. En af rost starkt genomträngd 
knif, som vid upptagningen ur jorden har en utpreglad t. ex. 
äldre jernålders form, kan genom rengörningen mista så stora 
stycken, att hvarje bestämd karakter af en viss tidsperiod för
svunnit. De karakteristiska uddarne på bladet af en spjut
spets eller på en yxa från yngre jernåldern och den lika ka
rakteristiska spetsen på ett jernsvärd kunna, ifall rostgruf- 
vorna äro många och djupa, ur det elektriska badet åter
komma oigenkänliga. Ett svärd, hvars knapp och parerstång 
äro belagda med fina koppartrådar eller tunna och smala skif- 
vor af guld- eller silfverbleck, eller på hvars klinga finnes 
inskriptioner i guld- eller kopparinkrustering, men dessa be
läggningar äro af jernrost underminerade, skall vid en oför-
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sigtig elektrisk behandling totalt förderfvas, emedan de nämnda 
siraterna och inskriptionerna jemte rostbeläggningen delvis eller 
helt och hållet aflyftas ifrån den underliggande rena jernytan. 
Kort sagdt: föremål som af rost äro antingen helt och hållet 
eller till en betydande grad genomfrätta, böra i allmänhet icke 
behandlas efter denna metod, utan bör man hellre åtnöja sig 
med att åt forskningen bevara föremålet sådant det ur jorden 
upptagits. Några nota caracteristica äro bättre än inga. Forn- 
saker af antydda beskaffenhet gör man klokast i att koka i 
kopalfernissa och linolja (se Finskt Museum 1895 pag. 55) för 
att förebygga en total förstörelse.

Såsom af det sagda framgår, bör konservatorn, af hvars 
åtgärd det beror, huruvida en fornsak blir räddad eller för- 
derfvad, vara förtrogen med de slylda tidernas karakteristiska 
former och stilarter och hafva sträng pietet för desammas 
bevarande. Den praktiska erfarenheten skall dock i många 
fall blifva tillräcklig för bedömandet af föremålens beskaffenhet. 
Oaktadt några säkra regler, tillämpliga på hvarje särskildt fall, 
svårligen låta sig uppställas, kunna dock några direktare an
visningar, än de jag redan framhållit, vara på sin plats. I all
mänhet kan sägas att fornsaker med frisk metall, hvilka en
dast på ytan ha ett tunnt omkr. 1 mm tjockt rostlager, om 
också detta betäcker hela föremålet, godt kunna rengöras. 
Huru tjockt lagret är kan man utröna genom filning. Kommer 
icke det ljusa glänsande jernet fram förrän på 2 å 3 mm:s 
djup eller alls icke, bör man vara försigtig. Man kan också 
på klangen höra om jernet är friskt eller svårt angripet. Ett 
lätt angripet jernsvärd, en spjutspets eller en yxa ge vid 
knackning t. ex. med filens spets, ett klingande ljud då der- 
emot ett starkt oxideradt föremål har ett doft och matt ljud. 
Medelst försigtig filning utrönes också stundom om man 
har att vänta sig ornering af annan metall än jern. Är man 
osäker om, huruvida föremålet tål vid rengörning eller icke och 
synnerligast om man finner spår af guld- och silfver-beläggning, 
hvilken af jernoxid öfvertäckts och man derjemte af ett eller 
annat söndrigt ställe —  der t. ex. en flik af ett silfverband 
lösgjort sig och sticker fram —  har anledning befara att orne- 
ringen är af rost underminerad, bör man låta föremålet un
dergå en

förberedande behandling:.

Det enklaste och oskadligaste förfaringssättet härvid är 
att nedlägga föremålet i rent vatten och efter ett par dagar, 
sedan rosten i någon mån begynt färga vattnet brunt, upp
taga det och med en stålpensel försigtigt borsta dess yta samt, 
efter det man afspolat den rost, som sålunda lossnat, åter
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nedlägga detsamma i vatten. Detta förfarande upprepas sedan 
hvarje eller hvarannan dag under högst tre veckors tid. Un
der denna tid har vanligen tillräckligt af den på ornamenterna 
liggande rosten upplöst sig för att man skall kunna afgöra, 
hvilken stilart dessa senare tillhöra. *) Befinnes det nu att 
ornamenten och under desamma liggande rostpartiklar börja 
lossna, kan föremålet icke vidare rengöras och finnes då intet 
annat råd, än att binda om det hela med sytråd och koka in 
föremålet, såsom ofvan sagts, i kopalfernissa och linolja. Sitta 
ornamenten deremot hårdt fast eller har den rena ljusa jern- 
ytan på något icke orneradt ställe kommit fram, kan den 
kreftingska metoden användas.

Rengöres föremålet utan denna föregående behandlig, är 
det till nytta att, ifall på detsamma finnas mycket och stora 
rostblädror (blåsor), först t. ex. med en knifspets aflägsna dem, 
emedan zinkbandet då kommer att närmare omsluta föremålet. 
Vid omvecklandet bör man naturligtvis tillse att zinkbandet 
omedelbart berör de ställen, hvarest den rena metallen medelst 
filen blottats.

Stundom händer att endast en del af en fornsak kan ren
göras, en annan del icke. Man vecklar då zinkbandet endast 
omkring den bättre bibehållna delen och neddoppar föremålet 
så, att endast denna del kommer i lutlösningen. Efter det ren- 
görningsprocessen är ändad, kokar man den icke rengjorda 
delen eller också hela föremålet på förenämnda sätt i oljor, 
men bör i det senare fallet oljan ifrån den rengjorda delen 
borttorkas så att den ej i tjockt lager betäcker metallytan.

Skall ett ställe af föremålet rengöras bättre än ett annat, 
vecklas zinkbandet flerdubbelt omkring detsamma.

Den till konserveringsjournalen hänvisande nummerlappen 
fästes vid föremålet med en koppartråd. (Fig. 4).

Innan en fornsak behandlas efter reduktionsmetoden, bör 
densamma, åtminstone ifall man har anledning befara en be
tydande förändring, noggrannt uppmätas och afritas i naturlig 
storlek.

Andra anmärkningar.

I stället för den lut Krefting nämnt, har jag användt van
lig s. k. lutsten, caustic soda, hvaraf jag satt ungefär 1,500 ä

*) Den metod man i flera länder använder att i 2 till 4 månader låta 
jernsaker ligga i öppna vattenkärl ooh. tid efter annan borsta dem, måste jag anse 
absolut förkastlig, emedan denna „rengörnings“-metod endast beror derpå, att 
oxideringsprocessen genom luftens tillträde fritt får fortgå och sålunda små
ningom upplöser jernets yta, förminskar dess volym och förändrar föremålets 
form. Dessutom händer det ofta att innanför de roststycken man sålunda af- 
lägsnar, dölja sig fragment af guld-, silfver- eller kopparornering.
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2,000 gram till 10 liter vatten. Glasburken, hvarest denna lös
ning bildas, bör vara öfvertäckt med ett lock, som utestänger 
den yttre luften. Efter ett dygn är luten upplöst och färdig att 
användas. Om de med zinkband omvecklade föremålen öfver en 
natt legat i lutlösningen kunna de följande morgon borstas 
rena. Svagare föremål låter jag efter pröfning ligga der en
dast 3— 6 timmar. Föremål, som efter denna 
första process icke blifvit nöjaktigt rengjorda, 
kunna, ifall de tåla dervid, andra gången 
nedsänkas i det elektriska badet.

Om de enligt den Kreftingska metoden 
behandlade föremålen af en eller annan or
sak, efter det de blifvit rengjorda, en längre 
tid (t. ex. flere veckor) ligga i vatten, börjar 
jernet åter oxidera sig. För att undvika 
detta sättes till vattnet släckt kalk (kalcium
hy drat), hvaraf jag räknar ungefär 1 liter 
till 120 liter vatten. Såsom vattencistern 
har man en tillräckligt hög zinkcylinder af 
ungefär 35 centimeters diameter, försedd med 
lock för att kalkvattnet, genom luftens di
rekta tillträde, icke alltför snart måtte försva
gas. Så länge på vattenytan bildar sig en tunn 
skorpa, är neml. kalken kraftigt verksam och 
hålla sig metallytorna blanka.

III.

För att gifva läsaren en uppfattning 
om den betydelse Kreftings uppfinning har 
för fornkunskapen, bifogar jag här några 
afbildningar af i Finland funna fornsaker, Fio. 4 spjutspets om 
hvilka enligt hans metod blifvit rengjorda v^ klad' “ ed ziukb°and 

Fig. 5 föreställer nedra delen af en 0oh försedd med 
spjutspets, före rengörningen, då den ännu nummerlapp, 
är af rost fullkomligt öfverdragen. Fig. 6 
framställer samma spjut efter det elektriska badet, såsom 
renborstadt. Skaftholken, som helt och hållet är belagd 
med silfver, visar två förgylda, starkt stiliserade djurfigurer 
af fullkomligt samma form, som de i Skandinavien under hedna
tidens sista skede eller mot slutet af yngre jernåldern så 
vanliga ornamentala djuren. Å af bildningen se vi det ena 
af dessa.





Fig. 7. Naturlig storlek.

Fig. 8. 7a nat. st.

Fig. 10. Nat. st.

Fig. 9. */, af nat. st.
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Fig. 7 visar damaskeringen på en af rost starkt genom- 
frätt svärdsklinga från yngre jernåldern. I damaskeringen på 
andra svärd synas olikartade figurer och till och med inskrip
tioner.

Fig. 8 visar en del af en svärdsklinga (med cirkelrund 
knapp), på hvilken framkommit en inskription bestående af 
följande 5 romanska majuskelbokstäfver: H E X F R , hvilka tre 
gånger upprepas. Då bokstäfverna icke bilda något ord, torde 
de få betraktas såsom initialer till lika många ord, hvilka att 
döma af det trefaldiga upprepandet måhända utgöra någon 
trollformel. Osäkert är huruvida bokstäfvernas temmeligen 
grunda ränder varit fyllda med annan metall, såsom fallet 
varit med några andra medeltidssvärd.

Fig. 9 framställer tvenne häkt- eller lyrformiga i dama
skeringen på en svärdsklinga synliga figurer, hvilka måhända 
lämpligast kunna förklaras såsom fabriksmärken. Ett annat 
dylikt märke (fig. 10), ehuru mindre, finnes med stamp insla
get i en annan svärdsklinga. Hvardera svärdets knapp är 
uppåtsvängd vid ändarne och deras parerstänger på samma 
sätt nedåtböjda och tillhöra således början af medeltiden.

Då man besinnar att det förut för forskaren var nästan 
omöjligt att erfara något om de detaljer, som dolde sig 
under fornsakernas rostbetäckning, skall man inse betydel
sen af de anförda exemplen, hvilkas antal lätt kunde ökas 
på mångahanda sätt. De gifva nemligen en antydning om i 
huru hög grad reduktionsmetoden förmår mångfaldiga det ar
keologiska forskningsmaterialet, samt derigenom gifva nya syn
punkter för utredandet af de mest olikartade antiqvariska 
frågor bl. a. rörande arbetssätt, tillverkningsorter, stilrigtning, 
nationalitet och kronologi. Jag är derföre öfvertygad om att 
metoden, sedan den vid Europas museer kommit till använd
ning, i den arkeologiska verlden skall bereda Axel Kreftings 
namn ett varaktigt och tacksamt minne.

Såvidt jag har mig bekant har den kreftingska metoden 
tillsvidare blifvit använd endast af Krefting sjelf i Kristiania 
och af mig i Helsingfors. Dock har jag hört att Konservator 
Bock vid Eremitaget i Petersburg också skall ha anställt 
lyckliga försök med densamma enligt de anvisningar han genom 
Herr A. Spitzin af mig erhållit.

Hjalmar Appelgren.
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N u m i s m a t i s k t .

' Sedan uppställningen af aflidne doktor H . F . Antells mynt- och 
medalj-samling numera fortskridit så långt att det är möjligt att bilda 
sig en föreställning om densamma, torde några kortare upplysningar 
icke sakna sitt intresse, helst som det beställsamma ryktet säkerligen 
bidragit till att hos mången framkalla en temmeligen oriktig upp
fattning om dess omfång och värde.

Myntsamlingen omfattar 6,091 särskilda numror och 150 du- 
pletter. De svenska mynten äro i förteckningarna fördelade på de 
olika regenterna sålunda: Olof skötkonung 21, Anund Jakob 5, H å
kan röde 1, Knut Eriksson 3, Erik Knutsson 7, Joh. Sverkersson 7, 
Knut långe 7, obestämda ensidiga 33, obestämda tvåsidiga 16, braktea
ter 310, Valdemar 2, Magnus Eriksson 70, Albrekt 35, Erik X I I I  71, 
Kristoffer 10, Karl V III  Knutsson 29, Kristian I  13, interregnum 7, 
Sten Sture d. ä. 35, Johan II  16, Svante Sture 17, Sten Sture d. y. 
32, „Daljunkaren“ 4, diverse Folkungamynt 8 , div. medeltidsmynt 
78, Gustaf W asa 473, Erik X I V  173, Johan III 269, interregnum 5, 
Sigismund 34, interregnum 9, Karl I X  152, hertig Johan 14, Gustaf 
II A dolf 482, Kristina 623, Karl X  127, Karl X I  876, Karl X II  241, 
Ulrika Eleonora 18, Fredrik I 289, A dolf Fredrik 183, Gustaf III 92, 
Gustaf IV  A dolf 77, Karl X I I I  40, Karl X I V  179, Oskar I 162, Karl 
X V  84, och Oskar II 75 samt plåtmynt 236.

De utländska mynten, såsom turkiska, indiska, japanska, kinesiska 
o. s. v. äro 291 och diverse 50.

Såsom synes är samlingen väsendtligen en svensk sådan och de 
utländska mynten äro mera att betrakta som helt tillfälliga inköp 
gjorda under en längre resa, som doktor Antell företog i senare 
hälften af 1870-talet.

Den viktigaste delen af de svenska mynten utgöres af den kända 
Stjernstedtska samlingen om 3,356 mynt, hvilken af A . inköptes i sin 
helhet år 1880 för omkr. 56,000 kronor. Sjelffallet finnas i samlingen 
många rariteter och tillochmed unika pjeser. hvarjemte ett stort antal af 
mynten hafva ett betydande metallvärde såsom t. ex. 48, 24, 20, 16 
och 10 marker i guld, 10-, 6-, 4- och 2-dubbla dukater o. s. v. Så
som unika äro bland andra antecknade: 2-mark af år 1557, 2 riks
daler 1561, 20-mark i guld 1568, Gustaf II  Adolfs 3-riksdaler Elbing  
1628, Kristinas 4 mark 1638, och 3/ 4 dukat Elbing 1635, Karl X I I  1/ 6 
öre s. m. 1713 och Gustaf IV  Adolfs profmynt af Ve riksd. 1799 
m. fl.

Medalj samlingen omfattade ursprungligen 1,094 svenska kungliga 
medaljer, den Hedlingerska regentlängden 56 st., „fiendtliga“ medaljer 
8 st. och svenska enskildas medaljer 378 st. Till följd af en hittills 
oförklarlig nycji bestämde sig emellertid doktor Antell för att i 
februari 1891 på offentlig myntauktion i Stockholm försälja största
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delen deraf eller 807 svenska kungliga medaljer, den Hedlingerska 
regentlängden, de „fiendtliga“ 8 och. svenska enskildas 378, tillsam
mans 1,249 st.

Det förefaller som skulle det berott på en ren slump att icke 
den vackra och dyrbara samlingen af Gustaf II  Adolfs medaljer (287 
st.) delade samma öde med de öfriga Densamma befann sig nemli- 
gen vid tillfället i W asa och ser det sålunda ut som om man hade 
endast denna omständighet att tacka för att den ännu finnes i behåll. 
Den innehåller flere verkliga praktstycken. En stor del af medaljerna 
hafva burits som prydnader eller minnen efter den oförgätlige hjelte- 
konungen och äro derföre ofta försedda med stilfulla inramningar, 
lagerkransar o d. eller med vidhängande äkta perlor samt emaillerade.

A f  båda samlingarna äro numera utstälda under glas 1,620 num- 
ror omfattande 651 medaljer och 969 mynt. A f  medaljerna märkas 
i första rummet alla Gustaf Adolfs 287 medaljer, 155 svenska, finska 
och ryska till största delen enskildas medaljer, en prydlig kollektion 
af 183 franska bronsmedaljer och 26 diverse, mest tyska.

A f  mynten hafva framlagts större eller mindre kollektioner för 
hvarje svensk regent, börjande med Olof skötkonung och slutande med 
Oskar II. deribland icke mindre än 243 guldmynt. Härvid har den 
princip följts, att för de senaste åren företrädesvis guld- och större 
silfvermynt utställts såsom varande de prydligaste, då ju  småmynten 
från denna tid äro af jemförelsevis ringa intresse. Dock hafva äfven 
profmynt och andra särskildt rara (unika) mynt af mindre valörer 
framlagts. Slutligen ligga framme ett urval plåtmynt, hvaribland 
tvenne präktiga 8-dalers plåtar.

Th. Wcenerberg.

T v å  g r a f u n t l e r s ö k n i n g a r
utförda af 

M. A. Castrén *).

I  stark feber anlände jag  den 21 Juni till Aginska domen. F öl
jande dagen kändes sjukdomen något lindrigare och jag  begaf mig 
ut på steppen för att upprödja några vid domen befintliga kurganer.

Kurganen N:o 3.
Belägen på en upphöjd del af steppen. Väggarna bestodo af 

granit, men voro till större delen insjunkna och nedfallna. Det kunde

*) Ur M. A. Castréns manuskriptsamling på Universitets biblioteket. Då 
Castréns detaljerade berättelse öfver grafundersökningama i Minusinska kretsen 
genom en olycklig tillfällighet gingo förlorade och af honom ersattes blott med 
en allmän beskrifning, gifva dessa två grafundersökningar S. O. om Nertsckinsk 
efct begrepp om den omsorg, med hvilken O. utförde sådana arbeten.
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lätteligen skönjas att kurganen varit försedd med en tredubbel vägg, 
men de yttre små väggarna voro helt och hållet nedfallna. Blott af 
den inre väggen voro några stenar ännn stående. Bredsidan låg åt 
norr och söder, litet åt nv. och so. —  De omkring grafven stående 
stenarna bestodo på tvärsidan af tvänne mycket breda hällar å hvar
dera sidan, men på långsidan af en myckenhet höga, smala stenar, 
liknande sig till stolpar —  Långsidan: 7 arshin 4 -  2 72 tum. Bredd
sidan: 4 arshin -j- 11 tum. r—  Nb. Denna storlek ägde kurganen innan
för stenväggarne. —  Kurganen var jemnhög med den angränsande 
marken. Ofvanpå densamma lågo en mängd stora stenar, som påtag
ligen voro nedfallna väggar.

Gräfning.
Sedan den öfversta jordskorpan blifvit bortkastad, förekommo 

såsom vanligt lösa stenar i stor myckenhet. Ibland dem upptäktes 
en halft förstenad tand af sällsamt utseende. På 6 tums djup låg 
en stor stenhäll, som intog centrum af grafven. Denna häll var 2 
arshin -f- 10 tum lång, 1 arshin -|- 10 tum bred på bredaste stället 
och innehöll i tjocklek 6 tum. Stenen låg med sin långsida långsåt 
grafven. I  vestra ändan fortsattes denna häll af ett mindre stenstycke. 
Dessa tvänne stenar utgjorde locket till grafven. Någonting liknande 
sig till kista kunde här likväl icke varseblifvas. ■— Under de tvenne 
omförmälta stenstyckena fans på 1 arshin -}- 7 tums djup ett fragmen
tariskt skelett. Deraf återstod intet vidare än några mycket multnade 
benskärlvor. Skelettet låg på långsidan af grafven, men något spår 
af hufvud kunde ej upptäckas. A f  de öfriga benens läge hade man 
anledning att förmoda hufvudet hafva legat i öster. — Gräfningen 
fortsattes ända till 1 arshin — 10 tums djup, utan att något vidare 
kunde upptäckas.

Obs. 1 . A ll sten i kurganen bestod af granit —  2. Marken
var sandig och förändrade ej sin beskaffenhet ända till 1 arshin —(— 10 
tums djup, då en stenbunden mark vidtog.

K u rg a n en  N :o é .
Belägen tätt invid den föregående och ägande alldeles samma 

riktning som denna. Kurganen var redan i yttre motto mycket fattig 
och liten i alla sina dimensioner. Stenarne (af granit) deromkring 
små och till största delen antagligen nedfallna eller insjunkna i jor
den. Kurganen egde såsom vanligt en fyrkantig form och var jemn
hög med marken, ofvantill starkt jordbevuxen och bar alla tecken af 
en mycket hög ålder. — Kurganens längd: 5 arshin -j- 2 tum, bredd 
4 arshin -j- 2 tum.

Under den öfra jordskorpan förekom såsom vanligt ett stenröse, 
som strekte sig ända till 9 tums djup. Äfven anmärktes en fyrkant 
af stående stenar, liknande sig till en graf, åtminstone hvad dimen



sionerna beträffar. I  detta kummel funnos inga stora hällar eller 
lock öfver grafven.

Sedan röset upphört, vidtog en sandjord, hvari ingen förändring 
upptäcktes ända till närmare 2 arshins djup, då en stenbunden mark 
vidtog.

I denna graf upptäcktes icke det allra ringaste, icke ens ett 
benstycke.
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A n t i k v a r i s k a  a r b e t e n  s o m m a r e n  1 8 9 6 .

Finska Fornminnesföreningens sjette konsthistoriska expe
dition. Initiativet till denna konsthistoriska forskningsfärd inom Finland 
tillhör Fornminnesföreningen, hvars på annat håll strängt anlitade 
medel endast förslogo att till en mindre del bekosta densamma. 
Föreningen erhöll dock af K . Senaten ett bidrag af 2,000 mark för 
ändamålet, livarjämte Ofverstyrelsen för allmänna byggnaderna lät 
arkitekten V . Sucksdorff som tecknare åtfölja expeditionen, hvilken 
stod under ledning af mag. E. Nervander och för öfrigt utgjordes af 
polyteknikern, studeranden A . Lindgren som första och arkitekten A . 
W ikström  som andra tecknare. Forskningsfältet var bestämdt till 
kusttrakterna emellan Nykarleby och Torneå, och resan tog den 27 
juni sin början samt fortgick i två månaders tid. Derunder besöktes 
följande kyrkor och kemfördes förnämligast från dessa det inom 
parentes utsatta antal aqvareller, teckningar, kalker, fotografier m. m., 
som här upptages efter namnen på resp. kyrkor:

A ykarleby (21), Pedersöre (12); Jakobstad. (8); Kronoby (16), Gamla 
Karleby landsförsamling (11); Gamla Karlebg stad (15); Kelviå (18), 
Locliteå (13); Himanko (7); Kalajoki (5); Pyhäjoki (11); Oulai.s (7); Wihanti 
(10); Brahestad (23); Salo (40); Siikajoki (10); Karlö (31); Revolaks (16); 
Lirningo (8); Kempele (22); Uleåborg (8); Haukipudas (44); Ijo  (10); Kuiva
niemi (5); Simo (4); Kemi äldre kyrka (23); Kemi nya kyrka (8); Torneå 
stadsforsamling (20) samt Torneå landsförsamling (7).

A f  denna förteckning framgår, att expeditionen på den knappt 
utmätta tiden hann besöka 29 kyrkor, medförande från dem en sam
ling af 432 afbildningar af konsthistoriska föremål. De intressantaste 
fynden gjordes i de gamla träkyrkorna i Salo och Torneå samt på 
Karlö äfvensom i Haukipudas, Kempele Lochteå och Kem i gamla 
gråstenskyrka. Nämnas må, att en mängd aqvareller, kalker och 
fotografier lemna ett synnerligen rikt material till belysande af den 
gamle uleåborgska målaren Mikael Toppelii konstnärliga verksamhet.

Plan är bragt å bane att, så snart samt i händelse omständig
heterna det medgifva, föranstalta en utställning a f expeditionens rika 
skördar.



Konsthistoriska undersökningar hafva på Arkeologiska kom
missionens föranstaltande under loppet af förlidne sommar verk
stälts i Tuulois, Rimito och Pieksämäki kyrkor, hvarjämte kom
missionen sändt ett ombud för bevakande af konsthistoriska in
tressen till Ingå kyrka, hvarest församlingen låtit restaurera ett 
antal medeltidsmålningar. Beträffande de tre förstnämnda kyrkor
na, i hvilka större reparationer dels förestå, dels redan föregått, 
förtjenar nämnas, att man i Pieksämäki bland annat fann 38 på trä 
utförda figurmåluingar af Mikael Toppelius samt dessutom af samme 
målare ett märkeligt porträtt från 1760, i olja och på duk, framstäl
lande församlingens forne kyrkoherde Paul Krogius. Kommissionen 
har anhållit att för statens historiska museums räkning utbekomma 
detta porträtt äfvensom nio af de på trä målade, numera i klock
stapeln förvarade bibliska figurmålningarne.

I  Rimito gamla gråstenskyrka hafva samtliga öfverkalkade vägg
målningar blifvit blottade. De härstamma alla från den katolska tidens 
sista dagar i detta land. Beträffande vigten af deras restaurerande 
har kommissionen beslutat inhemta utlåtande af en nämnd af konst
kännare.

— Fornlemningarna vid K yro elfs utlopp. De fasta fornlemningarna i Lill- 
hyro förtecknades, uppmättes och. kartlades förliden sommar af statsarkeologen 
Aspelin med biträde af polytoknikern Valter Thpmé. De i denna socken be
fintliga grafkumlen från perioden 1OOO före till 7OO efter Kr. f. äro till antalet 
149, fördelade på 11 byar. I de fyra lägst nere vid elfven belägna byarna finnas 
inga, i den högst belägna byn Tervajoki icke mindre än 73 grafkummel. Deras 
läge vid upplandade fjärdar och sund i den fordna skärgården lemnar, likasom 
den ännu högre belägna gränsen för stenåldersfynden, ett ojäfaktigt bevis på 
upplandningens jämna fortgång i mer än 3,OOO år. En öfversigt af dessa forn- 
lemningar ingick under juni månad i Vasabladet N:o 75.

Förtecknandet af fornlemningarna i Laihela, hvarom meddelande läses i 
Vasabladet N:o 80, kunde dels för den därstädes pågående nya skiftesfördelningen, 
dels för den regniga väderleken i slutet af juni icke fullföljas utöfver de 4 
nederst vid ån belägna byarna, där 102 fornlemningar, bland dem 27 grafkummel, 
kartlades. Högre upp vid Madesjoki och Pahaluoma, uppgaf man, finnes graf
kummel „till hundratal11 och en nybyggare, som vid odlingsarbete deltagit i för
störingen af 18 grafkummel meddelade att han därvid i två hälllcistor funnit 
obrända skelett.

*

Förtecknandet af fasta fornlemningar i Wehmo härad utfördes af d:r Th.
Schvindt biträdd af stud. H. Forsström, i den del af Let ala socken, som föregående 
sommar icke medhanns samt i Nykyrko s:n, begge i Abo län. I Nykyrko undersöktes 
bl. a. gårdsplanen å Pietilä hemman i Hally by, hvarest finnes en begrafningsplats 
ifrån hednatiden; dervid upphittades en stor mängd fornsaker, svärd, spjutspetsar, 
knifvar, spännen, fingerringar, kedjor, perlor m. m. — I Kexholms liärad påträffade hr 
Schvindt denna sommar endast några fornsaker i Räisälä, Kaukola och Hiitola 
socknar. *

Fynd från stenåldern i Vihanti. Senaste vinter insände fornsaksuppsamla- 
ren J. Kauppi till Historiska museet en stenmejsel samt meddelade tillika att 
densamma blifvit funnen jämte många andra sedermera borttappade stenredskap 
på den af kärr omgifna s. k. Pitkäsaariholmen å Jokela enstaka hemmans mark,
7 kilom. från Vihanti station. Äfven från annat håll har till museet inkommit
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några af dessa stensaker. Fyndet gjordes för ungef. 10 år sedan då sand från 
nämda ställe släpades till en då under byggnad varande bank för den österbott
niska järnvägen. Arbetarene hade ifrån sina sandlass plockat stenredskap, hvilka 
sedan såsom kuriositeter utspriddes bland jernvägstjenstemännen och andra 
intresserade personer. Med anledning af de inlupna meddelandena besökte dr 
A. O. Heikel Pitkäsääri i början af september d. å. och fann här ytterligare 
lerkruksskärfvor, (ornerade såsom fig. 16 sid. 131 af Finskt Museum för år 1894), 
några slipade stenföremål, kvartsskärfvor samt lager af kol och aska tydande på 
en forntida eldstad nära en halt meter under jordytan. A f det ursprungliga 
fyndstället å Pitkäsaari fanns kvar endast en liten orubbad jordfläck om 6 meters 
ytvidd, midt i det genom sandtägten för öfrigt helt och hållet förstörda området, 
som tjänat såsom boningsort för människor under stenåldern.

Betecknande för våra förhållanden är den brist på upplysning i antikva
riskt afseende och den likgiltighet, som möjliggör att ett ställe, som i så hög grad 
förmått tilldraga sig hvar mans på orten uppmärksamhet, och som, af en sakkunnig 
undersökt, i icke ringa mon hade förmått belysa vår älsta kulturhistoria, tvärt
emot författningens bud och inför vederbörande tjenstemäns ögon förstöres, 
utan att något som helst meddelande derom kommer till offentligen (att icke 
tala om vederbörande emhetsverk) förrän genom en slump — 10 år senare!

Stenredskap från Alastaro socken funna i en åker, tillhörande Rajala torp 
i Mälläisby, ha tre särskilda gånger blifvit till muséet insända. Första gången 
skedde det år 1876 genom dåvarande folkskolläraren K. Killinen. Sedan inkommo 
sådana 1882 genom fornsaksuppsamlaren, inhyses Salomon Vilskman och sist 
senaste vinter genom maskinisten K. A. Lindström. Här skall funnits omkr. 
‘20 redskap, af hvilka blott 9 hamnat i statens historiska museum. Äfven här 
har säkerligen varit en tillverkningsplats för stenredskap och en hostad för ortens 
stenåldersbefolkning. Dr Heikel, som besökt stället, fann nära intill ett par ännu 
orubbade gropar om 1—2 famnars vidd och 7s famns djup, som sannolikt äfven 
äro af forntida ursprung.

Hednisk begrafningsplats i Hollola. Senaste vår insändes af samlaren A. 
Salmi till Historiska museet ett litet hästskoformigt bronsspänne med uppgift 
att detsamma funnits i bonden Karl Eskolas trädgård i Jarvola by af nämnda 
socken. Med anledning häraf gjorde dr Heikel i september ett besök på 
stället. Han erfor då att jämte spännet för mer än 10 år sedan hittats äfven 2 
svärd. Dessa senare hade likväl blifvit bortslumpade åt en samlare af gammalt 
järn. På fyndstället i trädgården fann hr H. vid anstäld gräfning brända ben, 
som visade, att här varit en hednisk begrafningsplats.

Päiväniemi i Lempäälä. Jordbrukaren Viktor Nieminen, egare till Hieta- 
niemi enstaka rusthåll i Lempäälä socken, anhöll senaste vår hos Arkeologiska 
kommissionen att å den s. k. Päiväniemi-udden befintliga stenrösen, för till- 
ernade odlingsföretags skull, måtte blifva arkeologiskt undersökta. Då en stor 
del af dessa stenrösen, såsom härrörande ifrån den äldre jernåldern, äro af stor 
betydelse för fornkunskapen, bestämde kommissionen att genom landtmätares 
försorg först borde upprättas en karta öfver hela platsen, som omfattar såväl 
Päiväniemi som den i sammanhang med denna stående större s. k. Frigårds- 
udden (Friikoolinnokka). Denna kartläggning utfördes också i september af 
landtmätaren Fredr. Törnqvist, då äfven dr A. O. Heikel såsom arkeologisk 
expert vid tillfället närvar, och befunnos rösena till sitt antal vara 106. A f  andra 
fomforskare hade infunnit sig magistrarne A. Hackman och H. J. Heikel. Åt
skilliga stenrösen, som dels voro inne i åkrarna dels utanför dem, undersöktes, 
hvarvid många intressanta fornsaker hittades, hvilka ytterligare konstatera att 
dessa grafplatser tillhöra tiden före 700 eft. K. f.

*

Tillverkningsplats for stenredskap i Sjundeå socken. Samlaren K, A. Lind
ström insände för vid pass ett år sedan till staten historiska Museum 3 sten
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redskap, funna vid grundgräfning för en lada å den s. k. Broängsbacken å Andby 
Öfvergårds mark 1  närheten af Bjömträsket 1  nämnda socken. Detta samt den 
bifogade uppgiften, att stenredskap också förut skola upphittats på detta ställe, 
föranledde D:r Hj. Appelgren att förliden sommar närmare undersöka platsen. 
Besultatet blef att på det gamla fyndstället och i en derinvid liggande åker 
upphittades en mängd hela och halffärdiga stenredskap äfvensom högst intres
santa verktyg för förfärdigandet af sådana. Bland dessa må nämnas stensågar 
för sågande af andra mjukare stenar, samt flere olikartade slipstenar för skilda 
ändamål. Åtskilliga stenredskap kunde upplockas tillochmed ifrån den upplöjda 
åkerns yta.

Begrafuingsplatser ifrån jernåldern undersökte D:r Appelgren i Bjerno å 
Paarskylä gårdsplan samt i Isokylä by i Uskela socken. Det förstnämnda stället, 
hvarest bland en mängd oordnade och delvis brända stenar hittades kol, brända 
ben och fornsaker, synes för mer än 1200 år sedan varit ett likbränningsbål. I 
Uskela upptäcktes icke mindre än 4 nära hvarandra belägna ställen, hvarest 
fornsaker ifrån samma tid, neml. äldre jernåldern upphittats. Det första var å 
Matamäki invid Nohteri hemman, hvarifrån fornsaksuppsamlaren K. A. Pettersson 
hade insändt några af Herman Nohteri vid raserande af en stensättning på
träffade fornsaker, af hvilka några dock äro af yngre datum. Tvenne fynd
platser äro belägna vid Aro torp och det fjerde invid Kupila hemmans magasin. 
På sistnämnda ställe hade byns barn för ungelär 8 år sedan under lek å back
sluttningen tätt vid jordytan hittat „föremål af jern och messing11, hvilka seder
mera af dem förskingrades. Vid efterspaningar i byn lyckades Hr A. ur en 
skräplåda i ett torp få reda på till nämnda fynd hörande bitar af en sköldbuckla 
och handtaget af en sköld, allt af jern, hvilka utvisade att fyndet härrörde från 
folkvandringstiden. Genom anstälda gräfningar å fyndplatsen öfverkomms ytter
ligare fornsaker och brända benskärfvor.

*
Tvenne etnografiska stipendier om 150 mark utgaf Arkeologiska Kommis

sionen denna sommar första gången. De tilldelades tavastländska och 
viborgska studentafdelningarna, hvilka hvardera ombesörjde samlare till sina 
hemtrakter. Wiborgska afd. tillsköt dessutom af egna medel åt sin samlare en nästan 
lika stor summa. Den viborgska stipendiaten stud. Kaasalainen besökte Taipal
saari och Klemis socknar, hvarifrån han till etnografiska museet hopbragte 353 
föremål jemte beskrifningar, Tavastlänningarnes stidendiat Fil. kand. K. B. 
Salovius samlade i Pälkene och Sääksmäki socknar 126 etnografiska föremål och 
några tiotal fornsaker.

S m å p l o c k .
Abo domkyrkas monument er hade, enligt prof. Scarins meddelande åt 

Abr. Hillphers 1760, alla blifvit aftagna af danska historikern Justitierådet Jak. 
Langebek (f. 1710, t  1775), som i Juli 1754 under 14 dagars uppehåll i Åbo 
äfven besökte kyrkorna i Räntämäki, Nousis och Wirmo. Scarin förmodade att 
de nämnda monumenterna snart skulle utgifvas i Danmark (Leinberg, Bidrag 
I I :  140; I V : 39 ff.).

Förloradt fynd  (meddeladt af Ad. Neovius). I  domboken för år 1700, d. 
12—19 jan., med Bautus och Sackula, nämnes att „Befallningsmannen Hindrik 
Masalin citerat. Erich Michelssons enka Helena Alhemia och fordrade af henne 
det återstående gullet af det gullfynd, som hon sönderstyckat, emedan de styc
ken, hvilka hon till förledne års hösteting med sin son Carl Ludwick öfversände, 
ej göra till fyllest att opfylla den rundhet som det varit; enkan nekade sig 
mera gull hafva utan smått gullskaf [och] några grofve smulor; remitterades 
till General Gouvemeuren “
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Birger Jarls föregifna bild på Tavastehus slott (F. M. 1895, s. 17 o. 71) 
förstördes enligt Abr. Hulphers, som 1760 besökte slottet, år 1739 då den gamla 
stenmuren på norra eller d. v. stadssidan nedrefs och kronobageriet uppfördes. 
Konung A dolf Fredrik hade vid sin därvaro uttrykt sitt misshag öfver monu
mentets förstöring (K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom af vårt land II, s. 129)

Prenumerationsanmälan.

Finskt Museum och Suomen Museo utkomma äfven under år 1897 enligt 
samma plan som hittills. Den svenska och finska upplagan komma, likasom 
under detta år, att ha väsendtligen olika innehåll.

Till bladen har utlofvats bidrag af ett antal museitjänstemän och musei- 
föreståndare i landsorten samt af fackmän på olika områden af vetenskap och 
konst, bland hvilka må nämnas: E. Aspelin, J. B. Aspelin, Y. Blomstedt,
G. Cygnaeus, A. V. Forsman, O. A. Forsström, F. I. Färling, A. Hackman, Axel 
Heikel, O. F. Hultman, Y. Högman, K. Killinen, K. Krohn, Ernst Lagus, J. J. 
Mikkola, E. Nervander, M. Schjerfbeck, Th. Schvindt, A. H. Snellman, J. J. Tikka
nen, Th. Wsenerberg, Y. Wallin, M. Waronen, T. Wichmann.

Bladen utkomma hvarannan månad, hvartdera med ett ark om 16 sidor, 
illustrationerna däri inberäknade, och kunna prenumereras å landets alla post
kontor för 2 mk 50 p:i för årgången eller tillsammans för 5 mk. Finska forn
minnesföreningens ständiga ledam öter, hvilka erlagt fullständiga ledam otsafgifter, 
— 25 mark i ett för alt — erhålla tidningarna under det år de utgifvas för 
1 mark årgången (bägge tills. 2 mk), som kontant eller i frimärken jämte adress 
insändes till bladens redaktion i Helsingfors.

I Helsingfors emottages prenumeration å alla boklådor.

Hjalmar Appelgren.

A n s v a r i g  r e d a k t ö r .

Suom en M useo N :o  7—10 innehållen’ : Silmäys M. A. Castrenin mui- 
naistutkimuksiin (en blick på M.' A, Castréns fornforskningar), föredrag hållet 
af J. R. Aspelin. Författaren redogör för det af Castrén gjorda första törsöket 
att klassificera Finlands fasta fornlemningar och berör Castréns fornforskningar 
i Ryssland och Sibirien. — Kirkkojemme suojeluspyhät (våra kyrkors skyddshel
gon) af V. Wallin (7 af bild.). Förf. bestämmer på grund af folktraditioner, 
kyrkomessor och historiska aktstycken de helgon åt hvilka 88 af Finlands 
medeltidskyrkor varit helgade, samt anför dessutom ett trettiotal mer eller 
mindre osäkra kyrkohelgon. —■ Muinaistieteellisiä töitä kesällä 1896 (antikvariska 
arbeten sommaren 1896). Prenumerationsanmälan fö r  år 1897.

Finslct M useum  N :o 7—1 0  in n eh å ller : Några meddelanden från  den ar
keologiska kongressen i Itiga al K. Hackman. (3 af b.). — Kreftings metod fö r  rengör- 
ning och konservering a f  metallsaker, II, III af Hjalmar Appelgren (7 af b.) — 
Numismatiskt af Th. Waenerberg. — Två gr afunder sökning ar, utförda af M. A. 
Castrén. — Antikvariska arbeten sommaren 1896. — Småplock. — Prenumerations
anmälan fö r  år 1897.

Helsingfors 1896. Helsingfors Central-Tryckeri, Fabiansg. 6.



Vinski useum.
f i n s k a  forn m innesföreningens jvfånadsblad.

N:o I I  — 1 2 . 1896 •<- N ov. Decem ber.

Pronumorationsprisot utgör 2 m. 50 
p. för  årgången. Föreningens stän 
diga ledamöter erhålla bladet under 
utgifningsårot för 1 mark, som kon 
tant eller i frimärken jomte adress 
insändes till Föreningen.

Alla försänkningar adresseras till
F. F o n i m i n n c s f o r c n i n g e n s  

sekreterare,
Helsingfors, 

•Historiska museet.

Bladet utkommer med ett ark hvar- 
annan månad och  kan prenumereras 
å landets alla postkontor samt å 
boklådorna i Helsingfors.

S p r å k l i g a  f o r n m i n n e n .

3. Ordet finne.

I häfderna möter oss det germanska namnet på den folk
stam, hvars hufvudmassa nu bebor länderna omkring Finska 
viken, som kändt för första gången hos T a c itu s , i hans 
skrift om Germanien (författad år 98 e. Kr.). Bland andra 

där äfven Fenni, i hvilka vi utan svårighet
På den tiden måste dessa haft sitt hem-

i sydost från Östersjön.
Att döma af den latiniserade formen Fenni och af livad

man vet om det språk germanerne på Tacitus’ tid talade, torde
dessa hafva kallat finnarne fennnz, i singularis fennozl). Häraf 
har regelrätt utvecklat sig finnr, pluralis finnar, såsom ordet 
sedermera lydde i fornnorskan och isländskan. Däremot förut
sätter den svenska formen finne snarast ett germanskt fenn-n, 
plur. fennoniz. Den öfvergång af e till i framför nn, livarpå 
ordet utgör ett exempel, genomförde germanskan redan i bör
jan af den kristna tideräkningen. Hos den alexandrinske geo
grafen P to le m ie u s , som lefde i andra århundradet e. Kr., 
lyder det <Pirvoi.

Yi vilja nu se till, huruvida något ljus kan bringas öfver

folkslag omtalas 
igenkänna finnarne. 
vist någonstädes

ordets historia bortom det 
tyda detsamma är det ingen 
företagna 
med den 
lagar

taciteiska Fenni. På försök att 
brist. De flesta af dem äga dock, 

som de äro på en tid, då man ej tog det så noga 
historiska möjligheten och då språkens utvecklings- 

voro en terra incognita, för oss endast ett kuriositets-
intresse.

') Bokstafven z betecknar i denna uppsats s. k. lent s ; p  och <5 engelskt 
’hårdt’ och lent’ tli; in on nasalcradt é och o ; w engelskt w; e sv. n.
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S t i e r n h i e l m  härledde Finlands namn, efter hvilket fin- 
narnes skulle vara bildadt, från det isländska ordet feu 
’moras’ . Hvad som särskildt gjorde denna härledning bestik- 
kande, var den likhet i betydelsen man med den trodde sig 
kunna konstatera mellan den svenska och den finska benäm
ningen på vårt land: jfr Suomi och suo ’kärr’ . Vi veta emel
lertid nu, att af ett Fenland omöjligen kunnat blifva Finland. 
Dessutom hafva finnarne benämts så århundraden innan de 
bosatt sig i detta land, hvilket följaktligen tvärtom måste vara 
uppkalladt efter dem. —  Enligt R u d b e c k ,  Atlanticans rykt
bare författare, var finnarnes namn, liksom för öfrigt också 
foinikernes, en variant af ordet —  fan. Sammanställningen var 
mera smickrande än det kan låta. Rudbeck påstod nämligen, 
att »höga och förnähma Gudar, Konungar och Herrar» en 
gång benämts med detta ord, som i det gamla »scythiska eller 
göthiska» tungomålet betecknat »den färgen som är lius, hög
röd och gål som Solen». Med det magyariska fényesség ’glans’ 
stäldes ordet finne i sammanhang af M a t t i a s  B é l  (ungersk 
historieforskare, f  1749). Andra åter sågo däri ett minne af 
vanerne, som vi känna från den skandinaviska mytologin.

Stiernhielms åsikt var likväl den förherskande ända till 
dess C a r l  S ä v e  (professor i Upsala, + 1876) framkom med 
en ny förklaring. Han tydde finnr som en afledning af ver
bet finna. Det skulle hafva utvecklat sig ur fin pr —  finna 
har på ett äldre stadium lydt finpan —  och betyda ’en fint- 
lig man, en finnare’ ; till stöd härför påpekade han »att finnarne 
i våra fornsagor alltid omtalas såsom sådane». Denna för
klaring är emellertid omöjlig redan därför, att den icke tager 
hänsyn till de klassiske skriftställarnes Fenni o. likn., hvilka 
tyda på ett germanskt fennoz, icke fenpoz, såsom det af Säve 
förutsatta finpr hade måst lyda på Tacitus’ tid. Att germa- 
nerne då skulle tillerkänt finnarne några psykiska företräden, är 
dessutom föga troligt, i betraktande af hvad Tacitus’ —  helt visst 
under inflytande af deras uppfattning —  berättar om de senares 
»förundransvärda råhet» och omottaglighet för all kultur.

Formelt möjlig, i motsats till de hittils omnämda, är den 
af K a r l  M u l l e n h o f f  (prof. i Berlin, f  1884) framstälda 
etymologin, i den modifierade form den erhållit af K a r l  
B r u g m a n n  (prof. i Leipzig). Enligt denna sammanhänger 
ordet med det anglosachsiska finn, det tyska finne, svenskans 
fena, äfvensom med latinets pinna, som i likhet med de före
gående betyder ’fena’ , men äfven Tjäder, vinge’ . (Miillenhoff 
nämde i stället det icke hithörande lat. penna Tjäder’). Den 
ursprungliga innebörden af finnarnes namn skulle vara ’de 
bevingade’ eller 'fåglarna’ och syfta på den snabbhet de som
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skidlöpare utveckla. Men först och främst betyda de nämda 
g e r m a n s k a  orden endast ’fena’ och icke 'fjäder’ eller 'vinge'. 
För det andra är det ovisst, om finnarne kände bruket af ski
dor redan på den aflägsna tid, då de fingo det ifrågavarande nam
net; att Tacitus icke vet berätta någonting om ett så egen
domligt fortskaffningsmedel, talar i sin mån däremot. Och 
slutligen är väl ändock det antagandet något vågadt, att man 
vid namngifningen skulle tagit sin tillflykt till en sådan meta
for som 'de bevingade’ eller 'fåglarna' för 'skidlöparne'.

Bland alla de hittils gifna förklaringarna af ordet finnes 
det altså ingen, som skulle på samma gång stå i samklang 
med språkhistoriens data och besitta den inre sannolikhet man 
i våra dagar fordrar af en etymologi. Att en sådan förklaring 
likväl är möjlig, hoppas jag i det följande kunna ådagalägga.

Det har ofvan blifvit nämdt, att medan Tacitus’ Fenni och 
det västnordiska finnr låta sluta till ett urgermanskt fennoz, 
det svenska finne förutsätter urgerm. fenmn. Tillvaron af 
dessa dubbelformer gör det sannolikt, att båda äro på olika 
sätt värkstälda — substantiveringar af ett a d j e k t i v  fennoz. 
Af ett adjektiv kunde man nämligen göra ett substantiv antin
gen så, att dess stam utan vidare böjdes substantiviskt —  
alldeles som långt senare skett t. ex. med svensk —  eller ock 
sålunda, att den ombildades till en s. k. ew-stam; en sådan 
föreligger i fenmn.

Då nu detta adjektiv icke lefver kvar i något germanskt 
språk och icke häller inom de öfriga någonting motsvarande 
anträffas, måste vi se efter, om det icke gifves ord, som med 
skäl kunde antagas vara dess efterlämnade släktingar, af 
hvilka upplysningar om detsamma stode att vinna. Vi få här
vid taga för afgjordt, att dess stam fenno- till sin senare 
del består af ett afledningssuffix, antingen -wo-, hvars w genom 
en känd, i urgermansk tid värksam ljudlag likdanats med 
föregående n, eller ock -no--, med hvartdera plägade adjektiv bil
das. Det förra alternativet leder oss ej på spåret, såvi dt j ag 
kan se; däremot tror jag att det senare gör det.

I nästan alla germanska språk stöta vi på en ordfamilj, 
till hvars utomgermanska medlemmar man räknar sanskrits 
pdnthns 'väg', grekiskans nctcoQ 'gångstig', latinets pons (gen. 
pontis) 'bro', fornslaviskans pati ( =  ryskans npm) 'väg' m. 
fl. Ilit höra

1) det fornlågtyska fåthi, anglosachsiskans féfie 'vandring, 
gående till fots’ .

2) fornhögtyskans fendeo, anglos. féda 'fotgängare'.
3) fhty. funden, flty. fundön, anglos. fundian 'gå, ila’ .
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4) fhty. f  uns, flty. fäs, anglos. fäs, isländskans fäss, forn- 
svenskans fus (ännu kvar i fram-fus-ig) 'ilande, ifrig, villig’ .

Dessa former hafva utvecklat sig ur de urgermanska 1) 
fanJdon 2) fanpio 3) funpijonon (funpionon‘i), resp. funö"non, 
funöijonon 4) funsoz.

Hos de båda förra är första stafvelsens vokal a, hos de 
båda senare u. Denna olikhet är en företeelse, hvars rötter 
sträcka sig in i den aflägsna period, då alla indoeuropeer hade 
ett och samma tungomål. Hos svenskans starka verb åter
finna vi detta s. k. a f l j ud .  Där vi nu i germanska språk 
iakttaga en dylik växling mellan a och u, fans i tidernas bör
jan merendels e, hvilket sedan under vissa betingelser —  åtmin
stone delvis aksentförhållanden — undergick modifikationer, 
som i germanskan haft till slutlig följd utvecklingen af a och 
u. Där nämda betingelser icke förefunnos, kvarstod e oför- 
ändradt. Måhända är äfven afljudsstadiet e representeradt 
inom ordfamiljen i fråga. De ord jag nyss anfört synas alla 
peka på ett förloradt verb med betydelsen ’gå, vandra’ som 
sitt ursprung; och detta verb har man velat återfinna — 
ehuru med starkt förändrad betydelse —  i det urgermanska 
fen]>onon, d. v. s. svenskans finna (fann, funnit).

Härmed må emellertid förhålla sig huru som hälst, så
hafva vi rätt att förutsätta jämväl afljudsvokalen e i denna 
ordfamilj och antaga, att till densamma hört ett med suffixet 
-no- bildadt adjektiv fenpnoz (eller fenänoz), hvarur — då -njni- 
-nön- städse blefvo -nn- —  måste framgå ett fennoz. Att ad
jektiv af sådan skapnad kunde förete afljudsvokalen e, visa 
got. gairns flty. gem  Tysten’ , göt. airkns fhty. erohan ’god, 
äkta’ m. fl. Vårt adjektivs betydelse måste, alt döma af de
öfriga ordens, hafva varit antingen 'gången’ eller ock 'gående, 
vandrande’ (eller möjligtvis 'hörande till vägen, vägfarande’).

Föreligger nu ett, sådant adjektiv substantiveradt i folk
namnet fennoz fennin, så är det uppenbart, att finne ursprung
ligen betydt ' v a n d r a r e ’ , d. v. s. ' n o m a d ’ . Denna tyd
ning stämmer förträffligt öfverens med hvad Tacitus meddelar 
oss om germanernes och deras närmare östliga grannars lef- 
nadssätt på hans tid. Af dessa grannfolk var det, enligt 
honom, endast finnarne, som icke i likhet med germanerne 
hade fasta bostäder. Vi kunna godt förstå, att under slika 
förhållanden de sistnämde, då de talade om finnarne, beteck
nade dem rätt och slätt som ' n o m a d e r n a ’ .

O. F. Hultman.
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H e l g å  . . k l o s t e r r u i n e r " .

Kändt är att Nådendals kloster icke ursprungligen anlades 
å det ställe, der detsamma sedermera fick sin definitiva plats. 
I Riksens Råds Stiftnings-Bref för Nådendals kloster, dateradt 
den 28 aug. 1438, anslogs till det nya klostrets underhåll 
kungsgården Stenborga i Masku s:n med dertill hörande gods, 
till hvilka bl. a. hörde Karinkylä by, belägen vid landsvägen 
emellan Nådendals och Masku kyrkor, ung. halfvägs emellan 
hvardera. Klostret anlades också först i nämnda by å n. v. 
Uusitalo eller Kallen talo hemmans ägor, der ända till denna 
dag ett träkors underhållits å det ställe, der fordom kloster
kyrkan säges hafva haft sin plats. K. G. Leinberg har kommit 
till det resultat att klostret på denna plats var färdigt redan 
på våren 1440, således ej fullt tvenne år efter utfärdandet af 
dess fundationsbref. Det visade sig emellertid snart att den 
dalsänkning, hvilken blifvit utsedd till plats för det nya klo
stret, var illa vald, hvarför brödren Achto Johannis afsändes 
till Kalmar för att af Riksens råd utverka en ny och lämp
ligare plats för ändamålet, nämligen kungsgården Iielgha aa> 
(Iielgå) i Bjerno socken, en anhållan, hvartill Riksens råd 
ganska rigtigt meddelade sitt begifvande i bref af den 7 juli 
1441. Följande år erhöll klostret emellertid sin första enskilda 
donation i det att lagmannen i Norrfinne lagsaga Henrik Claua- 
son Diekn till detsamma förärade Ailos gods i Reso. Msn 
begynte nu omfatta planen att klostret blefve förlagdt till sist
nämnda ställe och ej till Helgå. Biskop Magnus Tawast äf- 
vensom klostrets konvent ingingo också verkligen till konungen 
med en framställning härom, framhållande att å Iielgå icke 
kunnat anträffas någon lämplig plats för klostret enligt St. 
Salvators regel. Till denna anhållan meddelade konung Kri
stoffer sitt bifall i bref af den 23 aug. 1443 och resultatet 
blef också att klostret 1445 kunde förläggas till den plats, 
der det sedermera bibehöll sig ända till inrättningens upp
lösning.

Det finnes ingen skriftlig anteckning derom att faktiskt 
någon bygnadsverksamhet i och för klostret blifvit företagen 
å Helgå och den korta tid (1441— 43), hvarunder beslutet om 
Nådendals klosters förläggande till Helgå var gällande, lemnar 
ej heller rum för antagandet att synnerligen mycket i bygnads- 
väg hunnit tillgöras å Helgå, innan klostrets förläggande till 
Ailos var en besluten sak.

Det går emellertid i Bjerno en sägen att klosterby g- 
naden å Helgå verkligen blifvit påbegynt, men sedermera af-
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brutits och såsom plats för denna anläggning utpekar man 
den udde, som bildas af Bjerno å och dess tillflöde från Uskela 
socken. Platsen är belägen nedanför n. v. Helgå by, ung. 
5 verst åt sydost från Bjerno kyrka, och utgöres f. n. af en 
äng, tillhörande det jemväl närbelägna Näse bruk.

I stöd af denna tradition och för att möjligen påträffa 
några lemningar, hvilka kunde belysa densammas trovärdighet, 
begaf sig undertecknad (det var redan den 16 juli 1870) till 
stället. Mycket var det visserligen icke, som härvid kom på 
det klara, men såsom ett ovedersägligt faktum framgick emel
lertid af besöket, att å platsen tidigare befunnit sig en bygg
nad eller, om man nämligen får draga en slutsats af den jem- 
förelsevis obetydliga mängd sten, som ännu qvarstår derstädes, 
en början till en sådan eller till en mer eller mindre fulländad 
ringmur.

Stensättningen i fråga, som befinner sig å en lindrig upp
höjning af marken, bildar ganska tydligt en rektangulär form, 
hvilken har sin längdsträckning från NY till SO. Tydligast 
framstår den NO långsidan, vid hvars begge ändpunkter 
tydliga hörnstenar äro att förmärka. Ganska tydligt framstår 
också den stensättning som bildar den SO gafvelsidan. På de 
begge öfriga sidorna äro väl icke så tydliga stensättningar, 
men i stället förefinnes der, liksom öfverallt, grus af kalk och 
tegelsten.

Mera än 26 år hafva hunnit förflyta, sedan undertecknad 
på platsen i fråga gjorde de observationer, hvilka gifvit an
ledning till det ofvanstående. Jag har emellertid ansett det 
vara skäl att till införande i tidskriften öfverlemna ifråga
varande studie i sammanhang med de redan förut kända hufvud- 
dragen af historien om uppkomsten af Nådendals kloster, för 
att möjligen föranleda dem, hvilka intressera sig för frågan, 
att undersöka huru det f. n. ser ut på platsen och, ifall sådant 
kunde låta sig göra, utreda huruvida man här verkligen har 
att göra med Helgå klosterruiner eller, möjligen med någon
ting helt annat.

F. / .  Färling.

P l a n t e c k n i n g  ö f v e r  H e l g å  » k l o s t e r r u i n e r .

Den af magister Färling här ofvan uttalade förhoppningen 
om en utredning derom, huruvida man på den nämnda udden 
verkligen har att göra med Helgå klosterruiner, kan väl för 
närvarande icke fullständigt uppfyllas, men då äfven jag be-
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sökt stället, blir det mig ett nöje att här meddela åtminstone 
den planteckning jag vid tillfället uppgjorde och de sägner 
befolkningen i Bjerno ännu förtäljer om klosterplatsen.

Då jag sommaren 1895 för antikvariska undersökningar 
vistades i Bjerno, besökte jag Näse gård, och gjorde då, i 
sällskap med ställets egare, possessionaten J. A. M. Björkenheim, 
en promenad till Mondola-udde, såsom det emellan de tvenne 
å-armarne liggande området kallas. Här fanns en af låga 
ängar omgifven backe af ungefär 5 å 6 meters höjd, hållande 
i längd cirka 200 steg ( NV— SO) och i bredd 50 steg.

Den remarkablaste af fornlemningarna här, hvilken också 
Magister Färling i sin uppsatts torde afse, är en ungefär vid 
backens halfva längd, nära den sydvestra sluttningen befintlig 
stor rektangulär grop, (a) 11 met. lång, 8 met. bred och 2 met. 
djup. Vid öfre kanten af denna synes ännu på den nord

östra och sydöstra sidan tydliga, stora grundvalsstenar. Några 
sådana ligga också i det vestra hörnet, hvarjemte vid det 
sydliga hörnet af gropen synes en liten utvidgning, äfven den 
försedd med grundvalsstenar. Från denna grop, som väl i 
tiden tjenstgjort såsom källare under ett boningshus, utgår en 
gräfd gång, som utmynnar vid backens yttre sida och afslutas 
med en i ängen befintlig mindre grop (b), äfven den af rek
tangulär form (ungef. 2 X 4  met.). Hvilket ändamål denna 
sistnämnda, som väl närmast leder tanken på en brunn, i 
sjelfva verket tjenat, är osäkert. —  Uppe på backen finnes 
invid källargropen och på dess södra sida en liten jordhög, 
antagligen resten af en eldstad, omgifven af en fyrkantig bygg
nadsgrund (c), som endast obetydligt höjer sig ifrån den omgif- 
vande jordytan, och håller ungefär 10 meter i kvadrat, Här
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synes inga grundvalsstenar, emedan grästorfven betäcker hela 
stället.

En annan, ehuru mindre, källargrop, finner man i syd
östra ändan af backen (k); dess vidd är ungefär 7 met. i 
kvadrat. Äfven vid dennas öfre rand ser man stora grundvals
stenar och från densamma utgår likaledes en gång, som ut
mynnar i backsluttningen.

De nu beskrifna fornlemningarna äro dock icke de enda. 
Betraktar man nogare backens yta, finner man nemligen att 
ifrån densamma, emellan källargroparna, höja sig tre helt låga 
(10 å 20 cmt.), fyrkantiga och nästan lika stora platåer. Af 
dessa äro de å planteckningen med d och e betecknade bred
vid hvarandra. Grundvalsstenar kunde jag här icke upptäcka 
mera än en i det nordligaste hörnet. Att döma af platåernas 
jemna och raka kanter, vore man frestad till antagandet att 
der under torfven döljer sig det nedersta förmultnade stock
laget af två byggnader. Måhända ha dessa också utgjort en 
byggnad, afdelad med en mellanvägg. Å det tredje dylika 
stället (g) synes vid den nordvestra väggen några grundvals
stenar och invid dessa en liten kulle (f), troligen återstoden 
af en eldstad.

Att döma af dessa minnesmärken är det sannolikt att å 
Mondola-udden funnits åtminstone tre byggnader, eller, ifall 
ofvanom källargroparna också funnits boningshus, fem bygg
nader. Måhända egde klostret bestånd en kortare tid, ehuru 
det sedan flyttades till Nådendal och byggnaderna blefvo an
vända för andra behof. Utan närmare undersökning af sjelfva 
fornlemningarna och utan fynd, som kunde gifva nya upplys
ningar, kan dock ingenting i saken med säkerhet uttalas.

På norra stranden af det från Uskela sidan kommande 
tillflödet finnes Pyhäjoki by med tvenne hemman. Folket 
berättar enl. befallningsman Mobergs uppgift, att på Mondola 
udden fanns ett nunnekloster, och på Pyhäjoki ett kloster 
för munkar. För att munkarna och nunnorna dock skulle 
kunna umgås med hvarandra, hade man gräft en underjordisk 
gång emellan de bägge klostren; men ingen har numera kun 
nat få reda på hvar denna gång varit.

Hjalmar Appelgren.
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E t t  ö g o n k a s t  på T o r n e å  s t a d s  k y r k a .

Redaktionen har önskat meddela någon af de afbildningar 
från nordösterbottniska kyrkor, hvilka hemfördes af Finska 
fornminnesföreningens sjette konsthistoriska expedition från 
dess forskningsresa sommaren 1896, och valet har stannat på 
den bild, som läsaren finner på följande sida. Den framställer 
det, af ett gammaldags korskrank inhägnade koret i Torneå 
stads kyrka, hvilken dock icke hör till de äldre i vårt land — 
den är nu omkring 210 år gammal men som dock i högre 
grad än våra öfriga kyrkor från reformationstiden bibehållit 
sitt ursprungliga utseende, hvad såväl inredning som snidverk 
och målningar beträffar.

Sin första kyrka erhöll Torneå stad år 1647, uppger K.
G. Leinberg. Denna uppbrann den 21 Juli 1682, hvarefter 
den nu i fråga varande (af trä, likasom den äldre kyrkan) 
uppbyggdes af byggmästaren Matts Josefsson från Limingo, 
hvilken, enligt anteckningar af J. R. Aspelin ur kyrkans rä
kenskaper, år 1687 erhöll betalning för sitt, sannolikt ungefär 
vid samma tid slutförda arbete.

Församlingen vinnläde sig under de följande åren med 
stor ifver om att pryda sitt nya tempel. Så målades redan 
sagde år, 1687, det kupiga taket i andra hvalfrummet med 
medaljongbilder af hvilka några äro synliga på bilden, om- 
gifna af renässans-ornament hvarefter man följande år lät med 
målningar pryda sjelfva korhvalfvet, i en helt annan stil och 
färgskala samt uppenbarligen af annan mästare än det först
nämnda hvalfvets, hvilket visar oss endast symmetriskt anbrin
gade englar, som uppbära språkband och sköldar med sven
ska bibelspråk.

Något senare erhöll kyrkan sin prydliga, ännu begagnade 
och med konstnärligt målade, i trä skurna bilder af frälsaren, 
apostlar och evangelister samt allegoriska figurer utsirade 
predikstol, hvilken förlänats ett säreget intresse deraf, att må
laren signerat sitt verk, hvarvid han gått ganska blygsamt 
tillväga. En af de nämnda allegoriska figurerna — den är 
kallad: Fides, den kristna tron —  är framstäld i qvinnlig ge
stalt med ett kors i ena handen och en uppslagen bok i den 
andra. På bokens mot figuren vända sidor har han präntat 
följande, endast från sjelfva predikstolen synliga och derför 
lätt förbisedda inskrift:

Denna predikstol har Diedrieh Möllerum stofieret åhr 
1701, begynd 28 Augustii blef färdig 12 Octob.

Mästarens namn antyder, att han troligen var hemma 
från någon sy d-skandinavisk landsända. Samma Möllerum
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hade redan 1691 gjord sig känd i norra Österbotten genom 
den stora och värdefulla votivtafla, som han sagde år utförde 
i Brahestads kyrka på beställning af familjen Peitzius, och det 
är, om icke alla tecken svika, väl äfven hans pensel, man har 
att tacka för den jämförelsevis intressanta gamla altartafla, 
som nu förvaras i sakristian i Torneå kyrka.

Men vi skola återvända till sjelfva kyrkan och till vår 
interiör från densamma.

Det skrank, som vi se afskilja högkoret från det öfriga kyrk- 
rummet, erinrar alldeles icke om de vackra, gotiska sniderier, 
af hvilka här och der i södra Finland fragmenter ännu finnas 
i behåll, och hvilka utgjort delar af korskrank från medeltiden 
i våra gamla stenkyrkor, till exempel i Korpo, Hollola, Sagu, 
Nagu, Töfsala o. s. v. Korskranket i Torneå kyrka vitnar i 
allo om reformationens tid och om dess smakriktning. Det 
enda artistiska motiv, som användts, är den sedvanliga, på 
Kristus såsom det sanna vinträdet hänvisande symbolistiska 
vinrankan, som här med sina förgylda drufvor och i hvitt 
hållna grenar fyller ett parti af skranket, hvilket motiv för 
öfrigt går igen på kyrkans alla pilastrar. På dessa vägg- 
utsprång äro målade vridna pelare, omslingrade af rankor 
med endast blad och klängen, utan frukter, såsom på bilden 
kan ses längst inne i koret.

Emellertid tar sig detta korskrank både egendomligt och 
rätt ståtligt ut, tack vare de tvänne, höga, obeliskformade ko
lonner, som resa sig en på hvardera sidan om ingången och 
som, hvilande på fyra klot, afslutas öfverst med ett kronlikt 
ornament, hvarur en spiralvriden pigg skjuter upp. Samman
satta af genombrutna förgylda ornamenter verka dessa obe
lisker luftigt och grannt.

Torneå kyrka har emellertid att uppvisa ett par, på bilden 
icke synliga snidverk, fullkomligt i enlighet med stilen i början 
af 1700:talet. De utgöras af två stora, granna ornaments- 
ramer, som omgifva den ena ett större fönster på kyrkans 
norra sida, den andra en målning ofvanför dörren till sakri
stian. Vi återfinna här roccoccosmakens vridna pelare och 
snirkelornamenter, i hvilka serafhufvuden och drufklasar fram- 
sticka.

Skulle vi träda in genom korskranket, blefve vi i tillfälle 
att betrakta, bland annat, de 20 religiösa målningarne samt 
4 trädgårdspanneauer, alla från 1688, hvilka fylla takets bug
tiga kupor, naturligtvis bildade af trä och uppstigande mot en 
öfverst i midten belägen fyrkantig plan, fullmålad med skyar 
och englar, som strö rosor och drufvor ur fulla händer.
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De religiösa bilderna börja med »Bebådelsen och »Jesu 
födelse» samt fortsättas af framställningar ur frälsarens tidi
gare historia ända till hans första underverk vid brölloppet i 
Kana, en i kostymväg rätt intressant bild.

Dessutom låter målaren oss se Nikodemus, som kommer 
till Jesus om natten samt en annan farisé, den laglärde, som 
frestar honom med frågan om det yppersta budet i lagen. 
För öfrigt finner man bilder af Moses och de fyra evange- 
listerna äfvensom af de fyra fromma konungarne: David, Sa
lomon, Josafat och Hiskias, de två sistnämnda utan försök till 
individualisering. Den vise Salomon deremot har målaren 
återgifvit i en stund, då konungen begrundar alltings för
gänglighet —  derom vitnar dennes tankfulla ställning, då han 
med hufvudet stödt mot handen sitter vid ett bord, hvarpå 
står en blommande ros i kruka bredvid en dödskalle.

Den nuvarande altartaflan, som är synlig på vår bild, 
framställer Jesus i Getsemane och är målad 1754 af en icke 
oäfven artist vid namn Ollongren. — De öfversta rutorna i 
korfönstret, som på fotografin knappt framträdt, äro infattade 
i bly.

Målningarne i andra hvalfvet äro utförda på bekostnad 
af rådmannen Hinrich Erickson och hans hustru Brita Isacks- 
dotter; kormålningarne äro bekostade af kyrkoherden Gabriel 
Tuderus med »samtyckie» af hans hustru Brita Olofsdotter. 
Namnen på de män, som utfört bilderna, äro ännu icke upp
dagade. Vidare forskningar skola kanske leda till kännedom 
åtminstone af kormålarens arbeten i ett par andra österbott
niska kyrkor samt möjligen på omvägar till uppgift på hans 
namn och härstamning.

E. N.

D en C r e u t z ' s i i a  g r a f s t e n e n  * )

i Bjerno kyrka är af mig för några veckor sedan undersökt, och befanns, i 
enlighet med min tillförene uttalade förmodan, att de sedvanliga orden „här 
hvilar“ och „död 1698'“ icke finnas eller funnits på stenen. Den ganska djupa 
inskriften lyder, så vidt den ännu är synlig som följer, hvarvid det utnötta in
satts med kursiv stil:

Hana Kongi. Maijttz tro Man oeli Landsliöfdfwflre öfver Åbo och B jörne- 
borgz lii Ii 11 med Åland den Högväil&orne Herr Lorentz Creutz Friherre lierre till 
Sarilax tiusterby Forsby 0cli Tjköii.

Den andra stenen, till storlek, form och färg alldeles dylik men med 
Stenbockska vapnet, bär följande inskrift:

*) Införandet fördröjdt. — Jmf. Finskt Museum N:o 3—4 och 5—6 för detta 
år, samt N:o 3 år 1894.
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D en Högvälborne Grefvinna ocli Fru 
Fru Hedvig: Eleonora Stenbock Fru till 

Sarllax tiusterby Forsby ocli Tyköö 
Anno 1701.

Båda stenarne äro försedda med bastanta och prydliga bronsringar och 
hafva täckt Tykö-grafven i. choret. Hedvig Eleonora Stenbock bebodde såsom
enka länge Tykö, der hon vid en vådeld d. 17 okt. 1702 förlorade sin lille son
Lorentz Axel. Detta var första gången Tykö-grafven för Creutz’ska ätten kom 
till användning, och oantagligt är icke att båda täckstenarna kort derefter an
skaffades (1704). —

I Bjemo kyrka finnes bl. a. äfven en mycket intressant grafsten öfver 
Erik Bertilsson (Slang) till Mälkilä; och vill jag i detta sammanhang anteckna, 
att på Mälkilä närbelägna''gamla herrgård finnes en mindre, fyrkantig granit
sten, som i djup, vacker relief bär inskriften:

ANO M D LXXX 
ERIK BER KARIN ERICK

TELSON TIL DOTTER TIL
MELKELA MELKELA

samt derunder två vapensköldar, Slang’ska och Spåre’ska ('?). Denna sten skall 
hafva för omkring 100 år sedan hittats i egendomens trädgård.

184/„90 V. M. v. B.

S a m l i n g a r n e s  t i l l v ä x t  1 8 9 6 -

(Januari—November.)

Från stenåldern.
A f fornsakssamlarena har maskinisten K. A. Lindström från skilda delar 

af landet, men hufvudsakligast ifrån Nyland och Abo län införskaffat 42 sten
redskap.

Fältskären K. Moilanen har till det mesta från Uleåborgs län samlat 85 
föremål.

Samlaren Atle Salmi, som besökt trakterna af Päijäne och Wesijärvi, 
har insändt 27 stenredskap.

Genom handelsresanden J. Kauppi har inkommit 36 föremål fr. Karelen.
Salomon Wilskman har i södra Österbotten insamlat 4 st., ambul. folkskol

läraren K. A. Pettersson från Vestra Finland 3, och bonden E. Wäkiparta fr. 
Karelen 25 st.

A f öfriga medborgare har landthushållaren K. M. Sundell från Esbo socken 
insändt 1 föremål; K. A. Wallin 2; Jenny Castren fr. Säräsniemi 1; R. Rynö fr. 
Kolari 2; Liisa Lohipainua fr. Utajärvi 1; J. L. Liipola fr. Koskis kpll (St Mår
tens) 1; M. Savolainen fr. Kaukola 8; E. Lindström fr. Askola 2; A. Neovius fr. 
Kaukola 15; R. Boldt fr. Lojo 11; O. Ahvenlampi fr. Korpilahti 1; J. Myllyniemi 
fr. Piippola 3; K. Tb. Sohlberg fr. Pälkäne 2 och Sääksmäki 2; ifrån Riistavesi 
by i Kuopio 1; fr. Fanttila by i Punkalaitio 1; H. J. Heikel fr. Wånå och Tyr- 
väntö 2; Emil Strömberg fr. St 'André och Esbo 2; L. Pääkkönen fr guv. Olonets 
i Ryssland 529; A. O. Heikel fr. "VVihanti 5; Hj. Appelgren fr. Sjundeå 41 och 
Bjerno 2; provincialläkaren i Kittilä 1; K. R. Salovius fr. Tavastehus län 21; V. 
Renfors fr. Westersundom och Helsinge 2; A. Warelius fr. Loimijoki 1.
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Från äldre jernåldern.
Genom J. Kauppi 1; K, A. Lindström 4; S. Wilskman 1; K. Moilanen 3; 

II. J. Heikel från Wånå 1; J. R. Aspelin fr. Laihela och Lillkyrö 2; genom A. 
O. Heikel, H. J. Heikel och A. Hackman fr. 7 grafkummel å Päiväniemi i Lem
päälä mera än 35 st.; Hj. Appelgren fr. Bjerno 78 och fr. Uskela 12; E. Krtlger 
fr. Kurland 1; Th. Schvindt fr. Nykyrko (Åbo 1.) gratfynd fr. tre skilda ställen.

Från yngre jernåldern.
Genom J. Weckman fr. Iittis s:n 4 st.; K. A. Lindström 2; K. Wikman fr. 

Heinola 5; J. Kauppi 8; A. Salmi I; K Moilanen 2; J. K. Heinonen Wesilaks 1; 
H. J. Heikel fr. Kylmäkoski 5 och Tavastehus landsförsamling 1; K. A. Pettersson 
fr. Sääksmäki 1; E. Lönn fr. Karkku 9; ifrån Pyhälahti ödemarkstrakt i Kuusamo 
ungef. 330 silfvermynt; E. Wäkiparta fr. Karelen 4; Hj. Appelgren fr. Uskela 1; 
J. Hoppendorff fr. Räisälä 1: Th. Schvindt fr. Nykyrko (Åbo 1.) flere föremål.

Från jernåldern härstamma dessutom: genom J. R. Aspelin fr. Lillkyrö 
inkomna 3 st.; g:m K. Moilanen fr. Uleåborgs län 2 och g:m K. Siivonen fr. Ny
kyrko (Åbo 1.) 1 st.

Från medeltiden.
Genom Th. Wsenerberg fr. Tavastehus 1; J. Kauppi 1; fr. Kangasala 1; af 

Tuulos församling 5; g:m Hj. Appelgren fr. Halikko 2.

Från nyare tid.
A f samlarena har K. A. Lindström insändt 69 st.; K. Moilanen 21; A. 

Salmi 52; K. A. Pettersson 20; S. Wilskman 41; J. Kauppi 42; E. Wäkiparta 1 st.
A f öfriga medborgare har K. A. Wallin insändt 1; Th. Schvindt 1; M. Malm 

fr. Dickyrsby 1; J. Weckman fr. Iittis 7; K. Fr. Ingberg fr. Gammelstaden (ILfors) 
1; K. E. Bäckström fr. Dickursby 1; Amanda Stråhlman 1; R. Rynö tr. Kolari 2; 
snickaren Kårlund fr- Esbo 1; R. Boldt 1; A. S. Nummelin Dickursby 1; J Tilén- 
Helsingfors 1; R. Ek fr Fredrikshamn 3; N. Salmi fr. Helsingfors 1: J. Yliniitty 
Helsingfors 1;, F. M. Pajula fr. Ingermanland 1; M Lukander fr. Sahalahti 2;
H. Birkman Björneborgs landsförs. 1; G. Starck Kumo 1; Fr. Andersson Thusby 
3; O. W . Löfman Kronoborg 1; H. Hellman Uleåborg 1; E. Aspelin 2; E. Roos 
Nykarleby 2; E. Wirtanen Helsingfors 1; Is Iskola tr. Nykyrko (Åbo 1.) 3; Ou- 
lais församling 4; E. Nervander fr. Nurmijärvi 1, Revolaks och Kronoby 2; 
friherrinnan Mellin fr. Helsingfors 3; fr. Wesilaks 1; fr. Teerijärvi 1; fr. Yppäri 
hemman i Pyhäjoki (U. 1); fr. Niskakangas hemman i Rautio I; A. Madetoja fr. 
Helsingfors 5; fr. Säräsniemi 2; H. J. Heikel fr. Wånå och Tavastehus landsför
samling 5; Jakobstads församling 2; ,1. R. Aspelin fr. Lillkyrö 1; Elli Ketomella 
fr. Enontekis 1; A. Andersson fr. Nagu 1; V. Renfors fr. Lojo 1; Hj. Appelgren 
fr. Bjerno 3 och Halikko 2; fr. Lojo 1; fr. Uskela 2; K. R. Salovius fr. Tavastehus 
län 2; Y. Forselius fr. Åbo 2; ifr. Helsinge 1; ifr. Kyrkslätt 1; M. Eskola fr. 
Alavieska 1; E. Härmä fr. Säräsniemi 1; Iida Kivisonoja fr. Mouhijärvi 1; N. 
Teeri fr. Mouhijärvi 1.

S m å p l o c k
meddelade af Jenny Maria Tallgren.

I närheten af Nykarleby fanns 1888 i en skogsdunge märkbara lemningar 
efter några fördjupningar, hvilka möjligen stått i förbindelse med hvarandra 
och hvilkas kanter föreföllo att hafva varit byggda af sten och jord. Platsen 
kallas ,,Ebba Brahes ruddam“ , men ingen visste ge vidare besked i saken.
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Då jag 1873 besökte „ Sandels gtuga“ , berättades mig att bordet, det Sandels 
i sitt uppretade tillstånd gaf ett rapp med ridspöet, ännu finnes qvar å en bond
gård icke långt från „stugan“ samt att å detsamma ännu kan ses märken efter 
slaget med ridspöet. * **

På Hirvenluoto, utanför Abo, finnes en stuga, som enligt sägen i tiden 
inom sina väggar gifvit fristad åt Catharina Månsdotter, då hon under kung 
Eriks fångenskap, när han förvarades å Äbohus, ville vara i hans närhet. Stugan 
hade ursprungligen stått snedt emot slottet, på andra sidan Aurajoki, men hade 
för några år sedan, af en för våra historiska minnen ömmande person, köpts 
oeh transporterats dit, der den nu står. Nu är den nyss förut alldeles för
fallna stugan förvandlad till en täck sommarbostad och vajar på dess tak en 
flagga med namnet „Catharina“ . Personen, som förhjelpt stugan till dess nu
varande skick, är en smed Granlund, och skulle den väl annars, hans ingripande 
förutan, redan varit huggen till ved och — uppbränd. — Smeden G. sade mig, 
att det timmer, af hvilket stugan består, är såsom förstenadt, så hårdt och fast.

* **
På Hirvenluoto finnes vidare en grotta, benämnd „Kuninkaan luola“  och 

utpekar traditionen den såsom tillflyktsort för kung Erik under ett hans rym- 
ningsförsök (!) från slottet. * **

För några år sedan dog å Beckholmen (en del af Hirvenluoto) en åldrig 
qvinna hvars fäderneärfda namn, enligt kyrkboken var Store, men sjelf uppgaf 
hon sig egentligen heta Sture och vara en ättling af Stureslägten, hvilket på
stående hon kompletterade med följande meddelande: „En fröken Sture hade 
begått sedlighetsbrott och blifvit moder för en son, den der som vuxen, när 
krig utbröt, sändes ut i fält, helst den gård (Arola), der han var skrifven, var 
rusthåll och skulle utrusta en dragon. Alla hans manliga ättlingar ha tjenst- 
gjort som dragoner, den sista under fälttåget 1808—9. Ett märkvärdigt ansigte 
hade qvinnan, alldeles manligt och „dragonmessigt“ och hela hennes person var 
i öfverensstämmelse dermed. Hon var en begåfvad qvinna, med ett utmärkt 
historiskt minne och hade, så olärd hon än var, under sin barndom genom sam
tal med gamla för historiska minnen intresserade personer (hland hvilka hon 
skildt nämnde sin far och en „Snellmanni“), samlat sig ett stort minnesförråd 
af fakta från den historiska tiden. -  Under Marise prestgård lyder ett torp, „Ängs- 
torp“  å Hirvenluoto, om hvilket qvinnan Store meddelade att samma fröken 
Sture, som blef hennes stammor, för att försona sig med kyrkan, till evärdeliga 
tider skänkt detsamma till St. Marie prestgård, men i kyrkoarkivet finnas nu
mera inga dokument, som intyga riktigheten af detta qvinnan Stores påstående.

* * .*
Längs vestra sidan at Aurajoki, nedan för Raunistula hy, å Konsa hem

mans mark, säges finnas spår af en urgammal väg, så hård och fast att plogen 
har svårt att bryta sig viig, der den gått.

* **
Genom Paattis kapell hade i forna tider ledt en väg till Kankas gård i 

Masku, hvilken vägs underhåll varit allmogen synnerligen betungande och som 
ännu lefver i folkets minne under namn af „hovitie“ . Numera är vägen en 
ödemarksväg blott och underhålles ej.



PrenumeroMonsanmälan.

Finskt M1 1 SOU1 U och Siionien Museo utkomma äfven under år 1897 enligt 
samma plan som hittills. Den svenska och finska upplagan komma, likasom 
under detta år, att ha väsendtligen olika innehåll.

Till hladen har utlofvats bidrag af ett antal museitjänstemän och musei- 
föreståndare i landsorten samt af fackmän på olika områden af vetenskap och 
konst, hland hvilka må nämnas: E. Aspelin, J. B. Aspelin, Y. Blomstedt,
G. Cygnaeus, A. Y. Forsman, O. A. Forsström, F. I. Färling, A. Hackman, Axel 
Heikel, Ar. Hjelt. O. F. Hultman, V. Högman, K. Killinen, K. Krohn, Ernst 
Lagus, .T. J. Mikkola, E. Nervander, M. Schjerfbeck, Th. Schvindt, A. H. Snellman, 
J. J. Tikkanen, Th. Wsenerberg, V. Wallin, M. Waronen, Y. Wichmann.

Bladen utkomma hvarannan månad, hvardera med ett ark om 16 sidor, 
illustrationerna däri inberäknade, och kunna prenumereras å landets alla post
kontor för 2 mk 50 p:i för årgången eller tillsammans för 5 mk. Finska forn
minnesföreningens stundiga ledamöter, hvilka erlagt fullständiga ledamotsafgifter, 
— 25 mark i ett för alt — erhålla tidningarna under det år de utgifvas för 
1 mark årgången (bägge tills. 2 mk), som kontant eller i frimärken jämte adress 
insändes till bladens redaktion i Helsingfors.

I Helsingfors emottages prenumeration å alla boklador.

Hjalmar Appelgren.

A n s v a r i g  r e d a k t ö r .
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i

Suom en M useo N :o 11—12 in n eh å ller : Mikä on Sampo? (hvad är
Sampo?) af Matti Waronen. Förf. kommer medelst jemtorande af Kalevalava- 
rianter och annat mythologiskt material till det resultat, att Sampo betecknar 
ett flygande vidunder, som bevakar bergets guldskatter, och att Kalevalas „bort- 
röfvandet af Sampo“ egentligen är en urgammal myth om bortröfvandet af 
bergets guld samt om kampen emot det vidunder, som bevakar skatten. — Nimisjoen 
löytöpaikka Säräsniemellä (fyndstället vid Nimisjoki i Säräsniemi s:n) af Axel O. 
Heikel (10 afbild.). Det nämnda stenåldersfyndet jemföres med likartade fynd 
ifrån Bäisälä, Hankasalmi, Wirdois, Ladogakanalen o. a. st. — Tornion kaupungin 
kirkonkttori (1 afb.). beskrifning öfver en interiörbild af koret i Torneå stads kyrka 
ifrån slutet a f 1600-talet. — Kokoelmain kasvaminen 1S96 (Samlingarnas tillväxt 
Jan.—Nov. 1896). — Tarina (en folksägen om dragonen som af ett bergstroll röf- 
vade en silfverpokal) medd. af Jenny Maria Tallgren. — 1'iTctus ilmoitus. Prenumera- 
tionsanmälan för 1897.

JFinsle M useum  N :o 11—12  in n eh å ller : Språkliga fornminnen. 3. Or
det finne, af O. F. Hultman. — Helgå „klosterruiner“, af F. I. Färling — Plan
teckning öfver Helgå „klosterruiner“, af Hjalmar Appelgren (1 afbild). — Ett 
ögonkast på Torneå stads kyrka, af E. N. (1 afbild). — Den Creutz’ska grafstenen, 
af V. M. v. B. — Samlingarnas tillväxt 1896 (Jan.—Nov.). — Småplock medd af. 
Jenny Maria Tallgren. — Prenumerationsanmälan för år 1897.

Helsingfors 1896. Helsingfors Gentral-Tryckeri, Fabiansg. 6.






