








I n n e h å l l .
Sid.

„Biskopskammarena å prostgården i G:la Karleby (1 afbildn). af IIj. A. 14
Den Konstnärliga framställningen af Kristus på korset till omkring år

1000, I, II, af J. J. Tikkanen (14 afbildn.)............................................. 39, 49
De runda djurspännena i Finland. I. Ormspännen. af Hjalmar Appel

gren (11 afbildn.)................................................................................... 1
En brandgraf å Yliskylä (Öfverby) kyrkogård i Bjerno, at' Hjalmar

Appelgren (23 afbildn.) ...........................................................................  60
Finaka Fornminnesföreningens utställning i Helsingfors den 2ö— 31 Mars

1897, af F  N. (1 a fb i ld n .) ..............................................................  74
Finska Fornminnesföreningens årsberättelse af Axel O. Heikel . . . .  33

,, „ årsredovisning, af A. G. Hahl . . . .  38
Finka ortnamn, i x4.1ändska skärgården.........................................................  80
Historiska sägner upptecknade af K. F. Juselius..................................... 31,47,93
Kristian Bahnson. — Robert och Hemming Aström, af Hj. A .............  13
Om likbränning i båtar under den yngre järnåldern i Finland, af A.

Hackman (8 a fb i ld n .)  66, 81
Samlingarnas tillväxt år 1897, Januari—November (1 a fb .) .................. 30,78,94
Svonskarnes inflyttning i Finland, af Hjalmar Appelgren (15 afbildn.) . 17
Wasa Gymnasii aatiqvariska samlingar före Wasa brand 1852, af H. J. H. 46
Yigtiga fynd (från Lappo, Utsjoki ocli K iu kais).....................................  30





finska fornminnesföreningens jvtånadsblad.

N:o i — 2. -s- 1897 -§~ Jan u ari— Febr.
Prenumerationspriset utgör 2 ra. 50 

p. för årgången. Föreningens s tä n 
diga ledamöter erhålla bladet under 
utgifningsåret för  1 mark, som k o n 
tant eller i frim ärken jem te adress 
insändes till Föreningen.

H ufvudredaktör:

Hjalmar Appelgren.
H elsingfors, 

H istoriska museet.

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

Oe r u n d a  d ju rs p ä n n e n a  i F in la n d .

I. Ormspänneu ’).

Bland de ifrån finsk jord upptagna hednatidsfynden förekomma 
ofta runda, kupiga spännen af brons, af liviika de vanligaste äro af 
det slag, som här äro afbildade under figg- 1—8. Redan vid ett 
flygtigt ögonkast finner man att de äro med hvarandra beslägtade, 
och jemför man dem noggran
nare, visar det sig att de 
utgöra skilda utvecklings
former af samma urtyp samt 
att de uppstått genom ett 
upprepadt afkopierande af 
tidigare förefintliga liknande 
spännen, hvarvid man stund
om afsigtligt, stundom ofri
villigt afvikifc ifrån origina- 
lerna. De omständigheter, 
nnder hvilka de upphittats, 
gifva också vid handen att 
de tillhöra olika tider. Yi 
skola derföre försöka att så 
vidt möjligt närmare be
stämma de skilda utvecklings
formernas karakteristiska e- 
genskaper ocli ålder äfven- 
som den stilart, från hvilken 
de leda sitt ursprung. Fig. 1. Typ. A.

0  Jag använder ordet omspännen för att med en. kort benämning särskilja 
dessa ifrån runda spännen med andra djurmotiv.



Det af de hitintills tillvaratagna spännena, som jag anser 
böra ställas i spetsen för utvecklingsserien, återgifves här under fig. 
1; vi vilja för korthetens skull kalla denna form för typen A. Dess 
ornering ufcgöres af fyra bandlika djur- (orm-) figurer, hvilka S-for- 
migt slingra sig utmed kanterna af den omgifvande runda ramen. Ögat 
är cirkelrundt med en prick i midten. Invid ramen se vi fyra på lika 
afstånd från hvarandra ställda nästan rektangulära upphöjningar eller 
knappar, ifrån hvilka lika många tvärband dragits i rigtning emot 
spännets midtparti. Å de flesta andra exemplaren af dessa spännen 
är knappen hållen i nästan trekantig form och närmast liknande ett 
stiliseradt djurhufvud (fig, 2) samt jemförligt med det något tydligare 
hufviTdet å fig. 3. Följa vi åt t. ex. den öfversta ormens kropp, finna 
vi det tillbakaböjda hufvudet med sin spetsiga panna, sin nos och sitt 
öga uppe till vänster. Kroppen löper under en annan orms stjerfc 
och fortsattes mot höger uppåt, under den rektangulära upphöjningen;

kantigt hål. Emellan detta och ormslingorna synas små öppna fält, 
hvilka ofta upptagas af inslagna cirklar med en punkt i midten, ehuru 
dessa vanligen genom slitning bliivit otydliga.

Sjelfva skollan är gjuten och figurerna efteråt ingraverade. 
Hvarje ormfigur betecknas med tre parallela åsar, af hvilka de tvenne 
yttersta torde vara att fatfca såsom konturer 1). Tvärbanden äro på 
samma sätfc tecknade. Ehuru exemplaret fig. 1 är temmeligen slitet 
och illa medfaret kan man dock se, att den mellersta åsen å såväl 
tvärbanden som ormslingorna på vissa ställen ornerats med små in
slagna triangelsirater af samma slag som de å fig. 3 synliga (om 
hvilka mera å sid. 4), men på andra ställen bibehållits oornerade. 
Spännet är genombrutet, men icke i lika hög grad som B-typen.

P å , grund af det starkt stiliserade trekantiga djurhufvudefc å 
ramen samt orneringen med triangelsirater, måste jag anse dessa 
spännen vara samtidiga med sådana af typen B (fig. 3). Men å 
andra sidan kunna de till följd af det sätt, hvarpå ormarne och tvär-

Fig. 2. Typ A.

slingrar sig sedan i motsatt 
rigtning under tvärbandet 
för att återigen vända sig 
moi höger, hvarvid den icke 
vidare betäckes af tvärbandet, 
och sträcker slutligen stjerten 
öfver den följande ormens 
hals. Tig. 2 framställer en 
sådan orra; de öfriga äro 
ställda på samma sätt. I 
spännets midt finnes ett fyr-

*) Jm.fr. B. Salin. Orn.amentstud.ier till belysning af några föremål ur 
Vendelfynden. Upplands Fomm. förenjs tidskr. X V III.
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banden äro uppdragna samt enär de sakna en sådan bandfläta å 
spännets midtparti, som vi se å fig. 3, icke få plats i den följande 
utvecklingsserien, hvars alla skilda former utgått ifrån typen B. De 
måste tvertom just på grund af de sistnämnda egenskaperna vara 
förutsättningar för sagda typ.

Fig. 3 visar oss spännets ornering i dess fulländade och prydli
gaste form, typen B. Dessa spännen äro först och främst alltid be-

Fig. 3. Typ. B.

tydligt större än de föregående. Vidare är tvärbandet, som på före
gående typ betäckte tvenne af ormens slingor, nu förlängdt äfven 
öfver den tredje eller stjerfcslingan. För att på ett harmoniskt sätt 
förena alla dessa från fyra olika håll kommande band till ett full
ständigt kors, har man å spännets midtparti placerat en fyruddig, 
från korsets plan svagt upphöjd bandfläta; å hvarje udd synes en 
dylik inslagen cirkel, som tidigare fanns på de fyra sma fälten, hvil- 
kas plats flätan upptager. Hålet i spännets midt har vanligen för
vandlats till en grop. Hvarje korsarm afslutas vid den omgifvande 
ramen med ett inåt vändt dju.rhu.fvud i relief, hvara endast pannan



och nosen äro antydda. Detta hufvud undergår emellertid snart för
ändringar, hvilka alla gå ut på att höja dess panna. Hufvudets kon
turer bli triangelformiga, medan en aflång knapp eller valk bildas i 
pannans längdrigtning, på samma eller liknande sätt, som fig. 2 visar.

Ormens öga är stundom betecknadt med en upphöjd prick eller 
knopp, som tillkommit sålunda, att på hvardera sidan om densamma 

inslagits tvenne små med spetsarne mot hvarandra 
stälda triangelsirater (fig. 4); men oftare finner man 
på ögats plats ett lindrigt böjdt streck (fig. 3). 
Enligt D:r B. Salins förenämnda intressanta orna
mentstudier (p. 247) torde detta vara den sista för
krympta återstoden af det band, som i folkvandrings- 
tidens ornamentik i Skandinavien alltid ställes öfver 
djurets öga. Sjelfva ögat Kar här helt och hållet 
försvunnit och bandet står qvar, såsom äfven å flere 

gotländska ornament inträffat. — Stundom saknas hvarje spår af öga.
Ormarnes kroppar och korsarmarne äro fortfarande tecknade på 

samma sätt, som å föregående typ, med tre parallela åsar, men oftast 
har man velat ornera den mellersta åsen genom att medelst inslagna 
triangelsirater åstadkomma en rad af dylika knoppar, som det ofvan 
omtalade ögat framställer. Denna ornering har dock sällan utfallit 
fullt tydlig, hvarföre det vanligen ser ut såsom den mellersta åsen 
endast vore streckad på tvären. Också på spännets ram finnes 
stundom triangelsirater.

Spännen af denna form äro alltid starkt genombrutna och ser 
det ut som om man redan vid gjntningen skulle åstadkommit dessa 
Kål, hvilkas form beror af de omgifvande figurernas form och ställ
ning till hvarandra. Man liar dock sannolikt efteråt, vid gr a ver ingen, 
upphjelpt äfven hålkanterna.

Då de konstnärer, som förfärdigade A- och B-spännena påtagli
gen voro medvetna om, hvad hvarje detalj i orneringen betydde 
och med afsigt gåfvo dem den form de fingo, visa deremot spännena 
af typen C (fig. 5) att arbetaren icke förstått de många slingornas 
och bandens betydelse, utan vid af kopieringen misstagit sig på 
deras rätta form.

Betrakta vi t. ex. ormlmfvudena, finna vi att den ursprungliga 
formen något så när bibehållit sig på några hufvuden, men å andra 
icke. De tvenne parallela ingraverade linierna, som åtskilja kroppens 
tre åsar och hvilka å de föregående typerna af brytas vid hufvudets 
nedra del, förenas och förlängas nu så, att de skjuta längre in på 
hufvudets yta, hvilken genom ögats bortlemnande blifvit bart. Stundom 
uppdragas ormarnes kroppar och korsarmarne med tre åsar, stundom 
endast med två. Korsarmarnes djurhufvuden hållas antingen såsom 
å fig. 2, eller ännu mer till sin form urartade, såsom å fig. 5.
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Fig. 4.



Vidare tillkommer nu en novitet. Bandslingan vid midten af 
korset försvinner och ifrån dess fyra öglor uppstiga lika många låga 
knappar eller piggar, hvilka framdeles gifva spännets dess egentliga 
karakter. Den lilla gropen innanför dem är åter förvandlad till ett 
hål. Redan å typen B har man emellan ormslingorna vid gjutningen 
lemnat små stöd hvilka icke ornerats. Dessa börja nu breda ut sig 
och oaktadt man visserligen vinlägger sig om att dana spännet såsom

Fig. 5. Typ. C.

förut genombrutet, händer det dock att ett eller annat hål vid gjut
ningen gått igen, hvarföre man senare upphjelper detsamma medelst 
borrande ofvanifrån. Sådana runda borrhål — de äro upptill vidare 
och afsmalna nedtill — synas några på det här afbildade spännet 
(fig. 5).

Den nu ifrågavarande typen bär således de sista någorlunda 
igenkännliga spåren af den ursprungliga förebilden, men samtidigt 
begynnelsen till hela den följande utvecklingen ock bör således i 
typologiskt afseende ställas emellan formerna B och D

Typen 1) kan karakteriseras på följande sätt: spännet är gjutet 
såsom en hel, kompakt, kupig skifva endast med ett hål i midten; 
ormliufvudet har helt och hållet försvunnit och i stället finner man de
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två parallela ingraverade linierna utdragna till en lång krokig spets, 
motsvarande ormens nos. Slingan kan i anseende till sin form ännu 
igenkännas, men densammas bugter uppdragas med raka streck, som bilda 
nästan räta vinklar, och de på hvardera sidan om korsarmen liggande 
delarne af slingans mellersta parti motsvara icke mera hvarandra. 
Då hålens uppgift å B-spännena var att åtskilja figurerna och kors- 
armarna ifrån hvarandra samt att kraftigt markera de jemnbreda och

Fig. 6. Typ. D.

bandlika slingorna och följaktligen blefvo af olika storlek och form, 
har man här deremot, utan att förstå deras mening, medelst borrande 
anbragfc precis dylika små runda hål öfverallt der man fann en ledig 
plats. Endast det .midtersta hålet torde åstadkommits vid gjutningen.

Från korsets midt uppstiga 4 piggar, såsom förut, och djurhufvudet 
vid ändan af hvarje korsarm, som redan tidigare visat anlag att höja 
sig, liar nu försvunnit och lemnat plats lör en de förra liknande 
pigg. Dessas antal å hela spännet utgör alltså 8 (se fig. 6).

Men den begynnande degenereringen beträffande djurfigurerna 
gick vidare. Fig 7, typen E, visar oss prof på spännen, som äro fullkom
ligt kompakta utan ett enda hål; mönstret med de fyra ormarne har 
helt och hållet upplöst sig till ett meningslöst virvarr af åsar och. 
fåror; piggarne äro som förut 8, men de bAdas höga och cylindriska-



Den omgifvande ramen är bredare än förut,, spännet är betydligt 
mindre och till sin yttre skapnad -  från sidan sedt — mera toppigt 
än å de äldre formerna.

_Då bottemuönstret med 
ormslingor icke mera rätt 
uppfattades och smaken för 
uppstående piggar redan in- 
trädt, började man småning
om anse dessa senare vida 
mera dekorerande. Det nä
stan plana bottenmönstret 
blef en bisak och piggarne 
hufvudsak. Man ökade der- 
före piggarnes antal till 12, 
sålunda att emellan ramens 
och midtpartiets piggar, å 
hvarje korsarm ytterligare 
ställdes en pigg. A f denna 
typ, F, finnes i vårt museum 
tvenne exemplar, hvardera 
representerande olika varie- 
teter, bei*oende på botten
mönstrets art.

Å  spännet fig. 8 tyder 
mönstret på grund af orm- 
hufvudets form och den på 
tvären streckade kroppen på ett närmare samband med typen B, 
ehuru slingans delvis missuppfattade åsar dock angifva en begyn
nande dekadansperiod.

Det andra spännet framställer ett fullkomligt upplöst ornament 
af samma slag som ses å fig. 7.

Vilja vi nu undersöka, ifrån hvilka tider de skilda formerna här. 
stamma, böra vi kasta en blick på de fornsaker, som vid upphittandet 
legat tillsamman med spännena, emedan dessa kunna gifva anknyt
ningspunkter för tidsbestämningen. Jag bör dock genast anmärka 
att de äldre formerna, isynnerhet spännen af typen A, vanligtvis Kittats 
å vidsträkta platser med brända ben och tio- eller hundratals forn
saker ifrån vidt skilda tidsrum, utan någon ordning liggande om hvar- 
andra, hvarföre tidsbestämningen beträffande dem betydligt försvaras. 
Utrymmet medger icke heller en utförlig granskning af allt hithörande 
grafgods, hvarföre jag måste inskränka mig till att endast antydnings- 
vis omnämna de till sin ålder bestämbara fornsakerna.
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Spännen af typen A med rektangulära knappar förvaras å sta
tens museum endast ett exemplar, funnet å Pärkkö hemmans mark i 
Nykyrko socken, Åbo län. (Kat. N:o 2534: 26). Till fyndet hör bl a.

ett litet likarmadt och ett med 
vingliga bihang försedt båg- 
spänne af i Finland vanliga 
former, hvilka på grund af 
vissa analogier torde tillhöra 
VI och VII århundradena 
e. Kr. f. Bland det öfriga 
grafgodset finnes dock ett 
ormspänne af en lika sen form 
som typerna C och D.

A f A-spännen med fcriangel- 
formiga knappar äro åtskil
liga funna i det vidsträkta 
brandhölstret å folkskole- 
backen i Letala s:ns kyrkoby, 
Åbo län. Ett dylikt Kar man 
å Nohkola hemmans mark i 
samma s:n hittat tillsamman 
med B-spännet fig. 3. Till 
detta fyncl, som är mindre 
och synes vara slutet samt 

Tig. 8. Typ. F. till tiden begränsadt, hör
äfven en halsring af brons af liknande form, som den af Aspe-
lin, Antiquités fig 1272, afbildade silfverringen, som är funnen 
ifrån Gulldyntbacken i Wörå och af samma forskare (Alkeet s. 142) 
jemföres med skandinaviska halsringar ifrån jernålderns andra af- 
delning (450—700), äfvensom smala massiva armringar med inslagna 
kors- eller trepunktsirater. Det vill på grund häraf synas som om 
äfven Nohkola fyndet Körde till ungefär samma tid eller senast början 
af VIII:de seklet. A-spännen med triangelformiga djurhufvuden och
B-spännen, sådana som fig. 3 visar, torde således vara samtidiga.

Andra fynd, i hvilka B-spännen enbart förekomma, stå också i 
nära samband med folkvandringstiden. Så t. ex. har man å nämnda 
Pärkkö h:mn, på ett annat ställe, funnit ett sådant spänne (Kat, N:o 
2217:40) tillsamman med bl. a. tvenne hjälten och en tresidig knapp') 
ifrån ett svärd, hvilkas former och lineära slingor tyda på nära slägtskap 
med Ultuna och Yendel-svärdena, 2) hvilka af Montelius hänföras till 
600-talet3). I samma fynd finnas dock tvenne fragment af runda spän
nen, hvilkas ornering tyder på senare tid.

’) Afbildade Aspelin, Suomen asnkkaat fig. 63.
2) Jmf. Ant. tidskr. f. Sverige: VIII: 1, 2, s. 48, 49.
”) Otversigt öfver den nordiska forntidens perioder sid. 29.



Å sluttningen af borgberget invid Kronoborgs köping vid La- 
doga har man i en graf, som innehöll brända ben antagligen efter 
två personer, funnit tvenne B-spännen, möjligen af en något senare form 
än fig. 3, tillsamman med två ovala spännen med 10 knoppar och en 
baltisk armborstfibula rl. De förra hänför Montelius i sin „öfversigt 
öfv. den nord. forntidens perioder1* till Ylllrde århundradet. De se 
nare förekomma enligt Osmanmä.kifyndet ifrån Eura s:n (Kat. N:o 
2698: 23 -46) ännu så sent so.n i början af 900-talet, inen begag
nades efter all sannolikhet redan de tvenne föregående århundradena. 
Ett med det kronoborgska analogt fynd har D:r Schwindt senaste 
sommar anträffat å Pietilä hemmans gårdsplan, Hallu by, Nykyrko 
s:n (Åbo 1). I begge fynden förekomma dessa spännen tillsamman 
med armringar af fullkomligt samma utseende '). Då man ju måste 
antaga att någon tid förgått innan de skandinaviska formerna vunno 
insteg i Finland, torde man utan alltför stort misstag kunna förlägga 
de stora och starkt genombrutna B-spännena till VIILde och IX:de 
århundradena. Såsom vi i det följande skola få se, rättfärdigar äfven 
sjelfva spännenas ornering en dylik tidsbestämning.

A f C-spännena finnas tvänne. Det ena är funnet i Lundo s:ii 
nära Abo (Kat. N:o 801), det andra i Hattula s:n (T:hus 1.) å en 
Raimaaumäki benämnd backe i Ihalempsi by (N:o 3008: 3 2). I det 
senare fyndet finnes ett byzantinskt s. k. encolpium eller en relik
gömma i korsform, prydd med bilder af den korsfäste och jungfru 
Maria, utförda i gravering och niello. Ett fullkomligt dylikt Kar D:r 
Salin afbildat i Sv. fbrnminnesför:s tidskr. häft. 24, s. 299 och anser 
att de möjligen kunna tillhöra 900- eller 1000-talet. A f de öfriga i 
fyndet förekommande fornsakerna må nämnas ett oorneradfc kant
beslag till eu knifslida, hvilket nedåt vidgar sig och. omfattar spetsen, 
såsom senare under den romanska tiden blir vanligt. De äldre knif- 
slidornas kantbeslag löpa dereniot rännformigt längs hvardera sidan 
ända iit till spetsen. Detta beslag synes derföre vara en förelöpare 
till de starkt ornerade romanska slidorna och torde få hänföras till 
samma tid som encolpiet. Vidare förekommer här ett eldskadadt arm
band af brons af en form, som Europseus funnit tillsamman med ett 
Knut den stores silfvermynt (1014—1035). På grund af dessa fynd 
kunde man således vara böjd för att förlägga ocksa Ihalempsi- 
spännet till 900- eller 1000-talet. Då emellertid D-spännena, som i 
typologiskt afseende äro senare än nu ifrågavarande spänneiorm, 
härstamma ifrån 900-talet, torde man få anse att också C-typen är 
att hänföra till samma århundrade.

') Se Suomen mmnaislmnat, F. Fmf:s Tdskr. X II  s. 14b tf. Fig. 136 och 
133. Armringar se figg- 140, 141. Kat. N:o 2163 ocli 2612.

5) Till samma fynd höra katalognumrorna 2895 : 9—13, 2902: 11—12, 3008: 
2 -1 2  och. 3146: 1 -4 4 ."
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Tvenne spännen af typen D ha neml. hittats å Hukari hem
mans mark i Wesilax (T:hus l!) tillsammans med ett byzantinskt silf- 
vermynt, prägladt för Nikephoros Phocas (963 - 969 '). Fyndet har 
således kommit i jorden antagligen mot slutet af det X:de seklet.

A f typen E hai- man hittat ett spänne å Kantala hemmans mark 
i Kuhmois s:n vid Päijäne (Kat, N:o 12:)2: 9). Till samma fynd 
hör en bronsskål eller matkopp afbildad Aspelin Antiquités fig. 1615; 
sådana husgeråd äro enligt W. Gremplers undersökningar förfärdigade 
emellan åren 1050—1140 2). Då dessa spännen emellertid helt och 
hållet saknas i våra grafvar ifrån 1 ICO- och 1200-talet torde denna 
tvp tillhöra det X I århundradet.

Den äldre varieteten af typen F, spännet fig. 8, funnet å Hami- 
nanlaks egendom i Kuopio landsförsamling (Färlings kat, N:o 1812) 
synes ha blifvit förfärdigadfc under en tid då de äldre redigare for
merna icke ännu helt och hållet fallit i glömska. Men å andra sidan 
visa de tolf starkt utvecklade och cylindriska piggarne äfvensom 
skollans få hål atfc spännet bör förläggas till en jemförelsevis set: lid 
måhända slutet af 900-talet eller tiden omkring år 1000. Den yngre 
varieteten, från Iittis socken, måste ha användts senare under det XI 
århundradet, samtidigt med typen E.

Af de flesta typerna finnas liere exemplar tillvaratagna.

*

Äro dessa spännen af inhemskt eller utländskt arbete och äro 
deras ornamentsmotiv af inhemskt eller utländskt ursprung ?

Beträflande den första frågan, måste vi ovilkorligeu hålla på att 
de äro förfärdigade i Finland, emedan dylika spännen endast i un
dantagsfall anträffats utom landets gränser och då varit af temmeligen 
sena, degenererade former.

Annorlunda förhåller det sig deremot med frågan om ornamen
tens ursprung. Visserligen finnes en liten rund inhemsk eller från 
Östersjöprovinserna möjligen invandrad fibula, som upptages af ett 
kors med ett fyrkantigt hål i midten, hvilken såtillvida har likhet med 
nu ifrågavarande former att begges skifvor eller skollor sakna hvarje 
kantlist och äro starkt genombrutna, då deremot t. ex. de gotländska 
sraå runda spännena, med hvilka våra i vissa afseenden äro jemförliga, 
i regeln ha en kantlist och dessutom förete en fullkomligt hel och 
kompakt skifva. Dessa likheter äro dock alltför obetydliga, för att

') Kat. N:o 1996: 85. 86. Jmf. A. O. TTeikel Kert. Pirkkalan khlak:n mui- 
naisj. fig. 21— 30.

2) Mittelalterliche Bronzeschalen. Schlesiens Yorzeit in Bild und Schrift. 
Jan.. 1894.



—  11 —

ensamna förklara A-spännens uppkomst. Det som i högre grad än 
något annat ger dem deras säregna karakter är djur-figurerna.

Det slag af djurornamentik, vi här hafva att, göra med, har sina 
djupaste rötter i vesterlandet på de germaniska folkens områden. I 
Sverige och i synnerhet på Gotland har man funnit en stor mängd 
fornsaker ifrån 600- och 700-talen, hvilkas ornament äro nära besläg- 
tade med de nu ifrågavarande.

De skandinaviska djurfigurerna antaga under denna tid en band
lik form och man har i Sverige icke sällan prof på bandkroppar utan 
några fötter, endast försedda med ett hufvud, såsom t. ex. å brädden 
på Ulltuna-sköldbucklan afbildad, i Hildebrands Teckningar ur Svenska 
statens hist. museum, från hvilket arbete vi låna vidstående bild, fig. 9. 
Men å andra sidan är det kändt att 
de skandinaviska djurbilderna egent
ligen föreställa fyrfotade djur sedda 
i profil. De tecknas under denna 
tid så, att endast ett fram- och ett 
bakben blir synligt. Så t. ex. fin
nes på Gotland runda spännen, hvil- 
kas öfversida är antingen fyr- eller 
tredelad och hvilka framställa med Flg J'
fötter försedda djurbilder ringlade
på ungefär enahanda sätt, som å våra spännbucklor; se fig. 10. Det 
synes då icke osannolikt att antingen de ofvannämnda bandkropparna 
med sina hufvuden utgjort mer eller mindre direkta förebilder för 
våra ormlika figurer, eller att det fyrfotade djuret här spelat en rol, 
sålunda att detsamma, öfverflyttadt på finsk botten, förlorat hvarje- 
iaanda otydliga och invecklade detaljer, till hvilka vi i främsta rum
met måste räkna de merändels trådlika och fantastiskt svängda extre- 
miteterna, men deremot utvecklat andra detaljer, som stodo i när
mare öfverensstämmelse med den i Finland då rådande smakrigt- 
ningen.

Med detta sista yttrande har jag egentligen afseende på B- 
spännenas kors, hvilket förtjenar en särskild uppmärksamhet. Redan 
en flyktig jemförelse emellan fig. 1 och ett sådant gotländskt spänne 
som fig. 10 framställer, visar att tvärbalkarne på det ena och det 
andra spännet haft en alldeles olika uppgift. Å det gotländska spän
net åtskilja de neml. tre djurfigurer (å de fyrdelade spännena fyra 
djurbilder) ifrån hvarandra. Å det finska spännet drages hvarje kors- 
arm tvärs öfver midten af en ringlad orm, så att den pa tre skilda 
ställen betäcker ormens slingor. Denna anordning, som, så vidt jag 
känner, aldrig förekommer i den rena skandinaviska stilen, hvarest 
alla band flätas öfver och under hvarandra, visar att korset i dess 
förhållande till djurfigurerna är en för vårt land egendomlig dekora
tion. Att detta kors också haft sin historia i vårt land synes spänne-

4
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formen fig. 1 vilja utvisa, i n a r e s t  korset ännu icke ernått sin fulländ
ning, utan hvarje arm betäcker endast tvenne slingor af ormen. Då 
emellertid prototypen till spännet fig. 1 ännu saknas, och vi följ

aktligen med tillhjelp af denna forn- 
saksgrupp ensam icke kunna få vi
dare ntredning i saken, saknar det 
icke sitt intresse att för jemförelsens 
skull ytterligare taga i skärskådande 
ett i vissa afseenden beslägtadt 
spänne, fig. 11, som torde vara nå
gorlunda samtidigt med de begge 
senast behandlade formerna, A och B. 
Här finna vi ytterst invid ramen fyra 
alldeles korta, på lika långa afstånd 
från hvarandra ställda band, af hvilka 
hvart och ett löper endast öfver en

1 0 enda slinga Detta spänne, hvars
ornering är hållen i folkvandrings- 

tidens stil, afbildar nemligen tvenne i motsatt rigtning till hvarandra
ringlade djur med uppfläkta kroppar 2). De tvärgående banden på

högra och venstra sidan mar
kera gränsen emellan det 
päronformiga låret och krop
pen och de liknande banden 
vid öfra och nedra kanterna 
ha ursprungligen haft sam
ma betydelse för frambenens 
öfre del, hvilken å det af- 
bildade exemplaret bortfallit, 
men på andra exemplar af 
sådana spännen, jemte sitt 
tvärband, ännu finnes qvar.

Enligt denna analogi skulle 
vi således komma till den 
slutsats att djurbilderna å 

Fig 11. A-spännenas (fig. 1) urtyper
också varit försedda med fot

ter och afskiljande tvärband. I sådan händelse skulle utvecklingen 
sannolikt skett sålunda att (likasom det å spännet fig. 11 delvis in
träffat), benen på alla fyra djuren först bortlemnats, men de fyra tvär

0  Bilden lånad från Sv. Ant. akad:s Månadsblad.
2) Sådana uppfläkta kroppar, livilkas konturlinier flätas inom hvarandra, 

äro i Sverige mycket vanliga mot slutet af folkvandringstiden. (Se B. Salins 
ornamentsstudieu i Upplands Fommför:s tidskr. X V III  s. 242 ff.)
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bauden bibehållits och sedermera under tidernas lopp steg för steg 
förlängts, tills de nådde spännets midt och sålunda bildade ett full
ständigt kors. Inom ornamentiken är det nenai. ingenting ovanligt 
att en ursprungligen oväsendtlig detalj uttränger ett integrerande 
parti och utvecklar sig fullkomligt sjelfständigt.

Detta antagande, hvartill jemförelsen af det förhandenvarande 
materialet ledt mig, måste dock tillsvidare, så länge de äldsta före
bilderna ännu ligga i jordens sköte, anses obevisadt. En framtida 
forskning, till hvars förfogande ett rikare material står till buds, 
skall dock säkert kunna kasta ett klarare ljus öfver denna intressanta 
fråga.

Hjalmar Åppelgren.

+
Kristian Bahnson.

Natten mot den 10 Januari dog i Köpenhamn vid 42 års ålder 
den framstående etnografiska forskaren Kr. Bahnson, som genom sina 
arbeten blifvit- känd äfven i vårt land.

Bahnson började sin baua såsom nordisk arkeolog och har stän
digt lemnat bidrag till tidskriften „Aarböger for nordisk Oldkyndig- 
hed“ . På de senare tiderna drogs hans båg dock mer och mer öfver 
till studiet af etnografi, på hvilbet område hans vetande, hvarmed 
han alltid liberalt stod till tjenst, var omfattande. Det var i synner
het de amerikanska folken, som intresserade honom; derifrån hem- 
tade han stoff till den betydande afhandlingen „Gravskikke og 
Forestillinger om Livet efter Döden hos de amerikanske Folk“, och 
sina skildringar „Fra Montezumas Rige“. Hans hufvuclarbete är 
„Etnografien“ , hvaraf det l:sta bandet, innehållande de australiska 
och — författarens specialitet — de amerikanska folken, samt en del 
af det andra bandet ha utkommit. Detta verk, som är utarbetadfc 
efter samma metod och plan som de stora tyska arbetena af Katzel 
och Waitz, vittnar om en stor beläsenhet och utgör en rik material
samling för etnografiska forskare.

Eobert oeli Hemming Åström.

För någon, tid sedan meddelade tidningarna underrättelse om 
kommunalrådet Robert Åströms frånfälle. Hans broder Hemming
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hade redan tidigare aflidit. Dessa män, som uppdrifVit sin fabriks- 
rörelse till en af de största i vårt. land, saknade icke heller sinne 
för betydelsen af andra lifsuppgifter, om än dessa voro aflägsna 
ifrån och främmande för det område, som utgjorde deras egentliga 
verksamhetsfält. Tvertom utvisade det mecenatskap, som de till 
förmån för upplysning och vetenskap, ofta nog i tysthet, utöfvade, 
att de egde en öppen blick och ett ömmande hjerta för allfc ärligt 
arbete i det menskliga framåtskridandets tjenst. Vi vilja här icke 
beröra de understöd som bröderna Åström skänkt de mest olikartade pri
vata läroverk och undervisningsanstalter i Uleåborgs stad och län, icke 
heller de bistånd, med hvilka de möjliggjort eller underlättat forsk
ningar på särskilda vetenskapliga områden. Vi hafva en särskild 
anledning att i detta blad omnämna deras namn, enär Finska Forn
minnesföreningen för sina sträfvanden till belysande af Finlands och 
det finska folkets forntid i rikt mått åtnjöt deras välvilja och. stor
artade frikostighet. Första gången Föreningen fick emottaga under
stöd af dem var då den första Jenisej-expeditionen 1887 stod för 
dörren; följande årets expedition till Central-Asien möjliggjordes 
också genom deras bistånd och då nu senast insamlingen för Mathias 
Alexander Castréns forskningsfond sattes i verket, var Robert Åström 
en af de första, som med en. betydande grundplåt främjade fondens 
fosterländska ändamål. Finska Forminnesforeningen bevarar derföre 
de hädaDgångne patrioternes namn i ett tacksamt minne.

Hj. A.

. .B is k o p s k a m m a r e n "  å p r o s t g å r d e n  i ( H a  K a r l e b y .

Den som besökt de nyare och större restanranterna i vårt mo
derna Helsingfors eller gått uppför trapporna i de stora stenhus, som 
på senare tider här uppförts, Kar icke kunnat undgå att lägga märke 
till de vägg- och takmålningar som pryda salar, kamrar och vesti- 
buler. Man har tillochmed i en del privathus prof på väggmålningar 
i sjelfva boningsrummen. Men detta sätt att dekorera rum är inga
lunda nytt, ehuru detsamma hos oss en tid varit bortglömdfc. Man 
anträffar ännu här och der i byggderna gamla boningshus ifrån sista 
eller föregående århundrade, i hvilka väggarne i ett eller flera rum, 
som varit afsedda för förnämligare gäster eller till samlingsrum vid 
högtidliga tillfällen, ännu äro eller för någon tid sedan varit beklädda 
med tapeter, prydda med målade figurer. Sådana har jag hört om
talas t. ex. i den forna s. k. Taucherska gården i Torneå stad samt 
å Sotisaari hemman i Kemi. I Gamla Karleby fanns ännu i medlet
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af detta århundrade en gård, som i tiden var uppförd af rådman 
Riska och sedermera egdes efter hvarandra af apotekarena Wichman 
och Löfhjelm. Här fanns en danssalong, i hvilken stadsborna plägade 
hålla sina  ̂festiviteter. Väggarne voro prydda med målade tapeter, 
de flesta framställande landskapstycken; en bild föreställde munken 
i Husaby kloster bärande på ryggen en halmkärfve, hvars egentliga 
innehåll förråddes af ett par fruntimmersskor, som stucko fram ifrån 
densamma.

Å prostgården i sistnämnda stad fanns ett gästrum, kalladt 
biskopskammaren, dekoreradt med målningar af religiöst innehåll, ut
förda i oljefärg på ravendukstapeter. Angående dessa ha prostinnan 
Ida Cajanus och fröken Minken Ap- 
pelgren, som äfven meddelat sist
nämnda notis, lemnat närmare upp
lysningar. I detta rum fanns sex 
skilda målningar, grupperade i den 
ordning, som det vidstående planet 
öfver rummet utvisar. Figurerna voro 
nästan i kroppstorlek och taflorna 
upptogo hela väggytan från golf till 
tak. De voro af följande innehåll:

1. På väggen till venster om in
gångsdörren sågs en allegorisk fram
ställning af reformationen. Luther, klädd i svart kåpa afbildades 
skrifvande sina theser å slottskyrkodörren i Wittenberg samt hållande 
i handen en lång gåspenna, som sträckte sig öfver hela tapeten ända 
till andra ändan af väggen. Här, på motsatta sidan af väggen, af
bildades påfven sittande på en tron, omgifven af 6 eller 8 kardinaler, 
klädda i röda och gredelina drägter. Pennan genomborrade först „deb 
romerska vilddj'urets“ öron och öfre spetsen af densamma stötte till 
tiaren på påfvens liufvud, under det att kardinalerna skyndade att 
hålla den på sin plats.

2. Jakobs dröm. Jakob liggande på marken med en sten såsom 
hufvudgärd; G-ud i skyn samt en sfcege emellan jorden och molnen,

3. Paradiset. Adam ocli Eva stående på hvar sin sida om ett 
äppelträd; vilddjur nedanför.

4. Kristus öfvervinner döden och djefvulen. Kristus af bildad 
naken med en mantel kring midjan, gloria kring hufvudefc och iana 
i handen stående med ena foten på en drake med vidöppet gap och 
svansen ringlad (omkring Kristi ben?).

5. En rättfärdig mans död. En man liggande i sin säng, på 
bordet en bibel; englar sväfva omkring honom.

6. En orättfärdig mans död. Den döende liggande i sin säng 
med hufvudet till venster; på bordet en bränvinsbutelj och kort, 
djefvulen står vid fotändan väntande på hans själ.
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Takmålningarne i „biskopskammaren“ föreställde moln, på midten 
ljusare, åt vä^^arne till mörkare. Kionstnärens namn och. tiden för 
målningarnes utförande är okändt.

Dessa tapeters öde bi ef sedermera att de refvos ned ifrån väg- 
garne cch användes till — täckande af drifbänkar.

Då fornminnen af antydda slag, om också saknande högre konst
värde, dock i sin mon äro egnade att belysa smakrigtningen och 
konstfärdigheten under äldre tider samt, likasom kyrkomålningar, 
altartaflor o. m. d. kunna lemna intressanta bidrag till vårt lands 
konsthistoria, vore det högeligen önskvärdt att personer, som känna 
till sådana målningar, antingen ännu bevarade eller förstörda, ville 
till Fornminnesföreningen insända möjligast utförliga beskrifningar 
om dem samt tillika meddela — såvidt man känner det — tiden för 
deras uppkomst och konstnärens namn. Hj. A.

Prenumerationspriset å Finskt Museum och Suoinen Jluseo under utgifnings- 
året: å postkontoren och boklådorna i Helsingfors 2 m. 50 p:ni, för ständiga 
ledamöter 1 mk. Bladen ha olika innehåll.

Suom en M useo N :o 1—2  in n eh å lle r : Psalttarin kuvittamisesta myö- 
hemmällii keskiajalla (PsaltaiTLlustrationen under den. senare medeltiden) af J. J. 
Tikkanen. (18 afbild.). Förf. uppehåller sig hnfvudsakligen vid en liten med 
initialillustrationer smyckad psaltarhandskrift från slutet af tolfhundratalet 
samt tre bilderbiblar från trettonde till femtonde seklet, alla bevarade i franska 
nationalbibliotefcet i Paris, ocli påvisar med ledning af dessa illustrationer d.e 
olika sätt, hvarpå psalmernas innehåll under medeltiden konstnärligt åskådlig
gjordes. Man finner där historiska scener ur Davids lif, livilka hänföra sig till 
psalmernas öfverskrifter, naivt ordagranna öfversättningar i synlig bild af 
psalmistens poetiska bildspråk, illustrationer, i hvilka medeltidens typologiska 
uppfattning af gamla testamentet såsom en profetisk förebildning (praefiguration) 
af återlösningsvärket på ett slående sätt gör sig gällande, samt slutligen bilder, 
hvilka predikolikt afse att på lifvet tillämpa psalmernas moraliska tendenser. 
Alt detta tillsamman gifver en ovanligt tydlig föreställning om medeltidens upp
fattningssätt och då sagda miniatyrhandskrifter omfatta en tidrymd af flere 
sekler, så framställa de tillika, konststilens utveckling under en lång period af 
den kristna konsthistorien. — Pieniä tietoja (små notiser). Plägseder vid firandet 
ai Knutsdagen i Letala s:n (Åbo L); folktro om björnen (fr. Öfvertorneå s:n); 
vidskepelser ang. „åskviggarne“ (stenredskap).

Finslct, M useum  K :o  1 - 2  in n eh å lle r : 2)e runda djurspännena i Finland, 
I, af Hjalmar Appelgren. (11 afbild.). — f  Kristian Bahnson. Bobert och Hemming 
Aström ai Hj. A. „B>skopskammaren“ å prostgården i Gamla Karleby af 
Hj. A. (1 afb.).

HELSINGFORS 1897 . 
h k l s i n g f o k s  c e n t r a l t r y c k e r i .



Kinski useum.
finska fornminnesföreningens Månadsblad.

N:o 3— 4. 1897 -s- M ars— April.
Prenumerationspriset utgör 2 m. 50 

p. för årgången. F öreningens stä n 
diga ledamöter erhålla bladet under 
utgifningsåret för  1 mark, som  k o n 
tant eller i frim ärken jem te adress 
insändes till Föreningen.

Försändningar adresseras til! 

F . Fornm innesföreningens 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 v e n s k a r n e s  inflyttning i F in la n d ,

Vår stad har för några veckor sedan gästats af en af Sveriges 
mest frejdade vetenskapsmän, fornforskaren professor Oscar Montelius. 
Besöket torde föranledts af en privat inbjudning att här hålla 
kulturhistoriska föredrag. Prof. M. höll också en serie offentliga 
föredrag berörande följande ämnen: Jiuru länge Kar qvinnan be
traktats såsom mannens egendom?“, „Kreta förr och nu“, „det guldrika 
Mykene ech konungapalatset i Tiryns“, „mmnerL från Balkan- 
]ialfön“ , „när kommo svenskarne till Finland?££, „lifvet i norden 
på Moses tidu, „solgudens dyrkan“, „minnen ifrån TunisA Dess
utom Kade prof. M. vänligheten afgiftsfritt för studenter hålla en 
elementär föreläsningskurs i nordisk arkeologi, livarvid föredragaren 
på sitt klara och lättfattliga framställningssätt meddelade väckelser 
ocli lärdomar, hvilka, såsom frön sådda i de unga sinnenas frukt
bara jordmån, helt säkert skola bära frakter för framtiden. I en 
privat seance, till hvilken Finska Fornminnesföreningens styrelse 
hade inbjudit en trängre krets af vetenskapsidkare, utvecklade 
prof. M. den metocl, enligt hvilken han gjort sina tidsbestämningar 
beträffande Europas förhistoriska perioder. Prof. Montelii vistelse 
här har i allmänhet taget utgjort en frisk och lifvande fläkt i våra 
arkeologiska förhållanden och vi tacka honom Hjertligt för besöket.

*

Det föredrag, som tilldrog sig den största uppmärksamheten, 
var, såsom man kunde gissa, det om svenskarnes inflyttning i 
Finland. Då vi icke i alla dalar kunna hysa samma åsigt som 
föredragaren, skola vi i det följande i korthet söka framställa vår
afvikande mening.

Prof. M. liar icke i tryck offentliggjort sitt föredrag, livar- 
före jag nödgas hålla mig till ett tidningsreferat, ock begagnar
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dervid det, som ingick i tidningen Nya Pressen för den 8 April, 
hvilket åtminstone i hufvudsak torde vara tillförlitligt.

Det är vanligt, yttrade föreläsaren, att anse, det Erik den heliges korståg 
till Finland, då enligt tidens sed kristen tro med våld och svärd spriddes bland 
hedningar, skulle utgöra första  början till svenskarnes bosättning i landet. 
Men granskar man de sparsamma historiska källor från denna tid, hvilka tala 
om detta tåg, finner man i dem intet som på minsta vis antyder att så varit 
fallet. Och traditionen har ej haller något att förtälja. Ynglingasagan berättar 
om täta besök från Sverge till Finland och namnen på de finska innebyggare, 
som nämnas i motsättning till Upsala. konungar, äro till formen /T®Bonigående 
svenska. Dessa isländska sagor må vara aldrig så litet historiska, så lämna de 
dock antagliga vittnesbörd om att förbindelser då redan i stor utsträckning egt 
rum emellan landen. Och det vore vida besynnerligare om samfärdsel ej före- 
funnits. Från ll:te, 12:te och 13:de årh. liar man i trakterna kring Ladoga 
funnit gTafvar, innehållande vapen och prydnader, hvilka äro svenska och 
iiafva sin topologiska motsvarighet i Sverge. Häraf kan man sluta att långt 
förrän historien redogjort för dessa trakter, ha de stått i förbindelse med 
Sverge ocli Ladogas kuster bebotts af ett folk, som, om ej rent svenskt, dock 
rönt ett starkt inflytande från Sverge. Äfven i inre delar af landet ha från 
vikingatiden anträffats vapen och. prydnader, som icke blott likna de svenska 
fomsakstyperna, utan äfven här själfständigt utbildats. Denna sista anförda 
skilnad. är af stort intresse och antyder att en skild gren från folket i Sverge 
bott här. — I Nyland äro minnesmärkena få och man kunde, tycker man, draga 
den slutsatsen, att här ej funnits en svensk bosättning under hedentid. Men 
ortsnamnen härleda sig, såsom prof. A. O. Freudenthal redan för 30 år sedan 
påvisat, otvetydigt från hedniska tiden. Odens, Tors ocli Friggs namn ingå 
nämligen i många bland dem. Den befolkning, som. gifvit sina gårdar och byar 
hedniska gudars namn, måste ha varit hednisk och funnits före Eriks tåg 
till Finland.

Men vida längre än språkforskningen kan föra oss, komma vi genom 
studiet af fornsaker. Från den äldre järnåldern och bronsåldern finnas talrika 
stenrösen och grafvar rundt om hela finska kusten från Gamlakarleby till 
Finska vikens innersta del, ja inne i landet till de tavastländska sjöarna. Några 
af dem innehålla fynd af odisputabla svenska saker t. o. m. från bronsålderns 
tidigaste skeden. Att dessa fynd härröra från svensk befolkning visas tydligt 
däraf, att liken i grafvama äro brända, hvilket icke förekommer bland de finska 
folken. Talaren ansåg sig därför med full rätt kunna påstå, att den svenska, 
bosättningen i Finland går minst lika långt bakom Kristi födelse som Erik den 
heliges tid infaller efter denna tidpunkt.

Fins det då någon antydan om att landet egt än tidigare bebyggare? På 
denna fråga svarade föreläsaren obetingadt ja. Den omständigheten att man 
påträffat vapen af fl inta som kunna visas vara såväl till material som form 
svenska, talar härför. Dessutom liar man anträffat i stor mängd ett slags båt- 
formiga hamrar at svenskt ursprung, men med små afvikelser, som för fack
mannen klargöra typens själfständiga utbildning på finsk grund. Dessa värk
tyg höi a ej till brons-, utan till stenåldern, således minst 1500 år före Kristus. 
Och h\ arföl' skulle bosättningen icke ha begynt i Finland lika tidigt som på 
andra sidan. Bottenhafvet? Antagligt är, att svenskarna härvid betjänat sig af 
den naturliga brygga, | som finnes mellan båda landen, nämligen åländska 
skärgården.

Föreläsaren ansåg att såsom orubbligt forskningsresultat blefve, att en 
svensk befolkning; bygt och bott i Finland redan 2000 år före Kristi födelse,
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men han ville icke påstå, att denna vore den enda i landet. Huruvida den 
andra var finsk, lapsk eller någon annan, därom ville han ej yttra sig. Den 
rika finska arkeologiska literaturen är nämligen mestadels skrifven på finska 
och däriör ej tillgänglig för mer än ett fåtal svenskar, som förstå detta 
språk. Jag tror vidare, sade han, att de svenska innebyggarena småningom 
trängt från kusten till det inre landet och där utvecklat vapnens, prydnadernas 
och värktygens form till en själfstiindig typ. Att svenskar och finnar haft 
gemensamma öden ej från Erik den heliges tid, utan långt tidigare tager jag 
för afgjordt. Och vi svenskar äro glada öfver att vid bosättningen Eländet 
hafva fört kulturen med oss bland finnarna. Sknlle man här glömma denna vår 
mission, sknlle vi dock minnas med tacksamhet den tid, då finska folket stod 
trofast vid vår sida.

Prof. M. omnämnde också i sitt föredrag att arkeologerna 
genom jemförande studier i Europa kunnat urskilja vissa större 
områden, hvarest såväl fornsakema som grafvarne och grafskicket 
äro likartade, men afgjort skiljer sig ifrån de på samma och an
gränsande områden samtidigt existerande arkeologiska minnesmär
kena, omständigheter, som icke kunna förklaras annorlunda än genom 
invandringen af ett nytt folk, som medfört den nya kulturen.

Att de fasta och lösa fomlemningarnas samstämmiga vitnes- 
börcl på områden af ofvan antydda art utgör ett kriterium på skedda 
kolonisationer och folkvandringar i forntiden, torcle icke af någon 
kunna jäfvas och bör detta vid forskningar af ifrågavarande slag 
— hvilken del af verlden frågan än må beröra — såsom en grund
princip strängt och konseqvent fasthållas, åtminstone så länge veten
skapen icke kunnat visa att ett folk af ett annat kan låna hela 
sin materiela kultur. Kan öfverhufvud något undantag i denna 
regel medgifvas, bör dertill finnas tungt vägande skäl och synes 
det hellre kunna ske, ifall de fasta fornlemningarna otvetydigt 
tala för en främmande invandring; företager man sig att blott på 
grund af en viss grupp af fornsaker, hvilka genom röfveri, handel 
eller annat kulturmeddelande kunnat öfverföras ifrån det ena landet 
till det andra, sluta till en fast bosättning af ett främmande folk, 
löper man lätt fara att råka in på de fria kombinationernas villande 
stigar.

Såsom kändt har Finlands statsarkeolog, professor J. K. Aspelin 
i sina för finsk fornforskning banbrytande ocli grundläggande arbeten, 
för mer än 20 år sedan uttalat delvis samma åsigt, som prof. Montelius 
nu, neinl. att tincler sten- brons- och. äldre jernaldem en skandina
visk befolkning bott i Finland. Och man hade väl ifrån finsk 
sida, i anseende till det långsamt tillväxande materialet, icke ĥaft 
någon särskild anledning att ur arkeologisk synpunkt försöka någon 
ny undersökning angående denna fråga. Men då en så berömd 
forskare som prof. Montelius först i sitt e g e t . fädernesland och. nu 
äfven i Finland icke allenast uttalat samma teori, utan dertill gått ett 
steg längre och förklarat att man på grund af arkeologiska skäl
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måste antaga att ett svenskt folk under hela yngre jernåldern eller 
den s. k. vikingatiden bott i Finland, tillochmed vid Ladogas kuster, 
samt att den nuvarande svenska befolkningen således vore en direkt 
fortsättning af dessa vikingatidens svenskar, så torde det vara skäl 
att taga i närmare skärskådande livad det tills dato kända materia
let af såväl lösa som fasta fornlemningar liafva att säga oss om 
svenskarnes bosättning i detta land.

Antagandet att i vestra delarne af Finland under stenåldern 
funnits en skandinavisk befolkning beror hufvudsakligast derpå att, 
de „ båtformiga Kammaryxorna“ i temmeligen stort antal förekomma 
i dessa trakter. Våra få flintredskap äro naturligtvis rena im
portvaror. Att alla dessa stenredskap tyda på inflytande ifrån 
och följaktligen kommunikationer med Sverige torde ingen vilja 
förneka, men huruvida de ådagalägga en fast skandinavisk bosätt
ning, kan väl icke ännu anses såsom en så fullt bevisad sanning, 
att man „obetingadt“ får lita derpå. Åtminstone synas tillsvidare 
hvarjeKanda luckor i argumentationen förefinnas.

Förutsatt att den båtformiga hammaryxan i Sverige, såsom 
prof. M. i ett privat samtal meddelat mig, organiskt utvecklat sig 
ifrån äldre skandinaviska former, och således skulle kunna anses 
vara inhemsk i Sverige, återstår att fråga, huruvida de lokala 
former, som den i Finland förekommande yxan företer, böra för
klaras såsom här gjorda kopior efter rent skandinaviska förebilder, 
som genom samfärdsel inkommit eller såsom arbeten af en germa- 
nisk kolonisation i landet. Men dessutom böra vi också minnas att 
vi hafva en mängd former, som synas stå på gränsen emeHaii å 
ena sidan den båtformiga hammaryxan och å andra sidan de for
mer, som upphittats i östra delarna af landet, Olonets samt de inre 
delarne af Kyssland. Då emellertid hvarken ifrån finsk eUer svensk 
sida ännu några typologiska undersökningar beträffande de ifråga
varande yxornas härkomst i Finland föreligga, måste, synes det 
mig, frågan ämm anses fullkomligt outredd.

Äfven i Sverige har man en yx-fråga fullkomligt analog med
denna. Prof. M. har neml. i sin uppsatts „Finnas i Sverige minnen
från kopparåldern,, (sv. Formnf:s Tidskr. 24) påvisat att en i Sverige
förekommande grupp af hamniaryxor af sten uppkommit genom
afkopierande efter fullkomligt liknande koppar- eller stenyxor, som
hittas i de österrikiskt-ungerska länderna, ock derifrån möjligen
kunnat blifva Anförda11 till Sverige. Det har icke fallit prof. M.
in att på grund af clessa yxors likhet påstå, clet från de nämnda
trakterna en invandring skulle egt rum till Skandinavien. Och detta
Kar han på goda skäl underlåtit, emedan inga andra arkeologiska
omständigheter torde tala för möjligheten af en sådan slutsats. Det
syneŝ  mig derföre inkonsecjvent, att beträffande Finland afvika ifrån 
principen.
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Skulle néml. en skandinavisk befolkning bott i landet, borde 
tyckes det, också fasta fornlemningar, särskildt grafvar af skandina
viska former, dösar, gånggrifter eller hällkistor, Ka upptäckts här, 
och detta så mycket hellre som de sistnämnda tillochmed före
komma i så östliga delar af Sverige som i Östergötland samt på 
Öland och. Gotland, med hvilka öar Finland åtminstone under senare 
förhistoriska tidskiften haft ganska mycken beröring. Prof. M. uppger 
i afhändlingen „Orienten och Europa" att grafvar med ett rundt hål 
i ena gafvelväggen äro kända i mellersta Sverige från Bolmslän 
ända till Östergötland samt antager att seden att uppföra sådana 
sjöledes kommit till svenska vestkusten direkt ifrån vestra Europa 
(närmast trakterna på ömse sidor om engelska kanalen). Men har 
en sådan sed uncler stenåldern, kunnat direkt öfver Nordsjön finna 
väg till Sverige, är det ju egnadt att väcka största förvåning, att 
den del af Sverges befolkning, som under samma tidsperiod bosatte 
sig i vestra Finland, kvarken här eller på Åland, som enligt prof. 
M. utgjort kulturbryggan, efterlemnat en enda grafkammare. 
Att man på den tid, då hypotesen om en. svensk befolkning i 
Finland först framlades, på grund af de båtformiga hammaryxor
nas rikliga förekomst, äfven kunde tänka sig möjligheten af atfc 
fasta fornlemningar af skandinavisk typ framdeles skulle upp
täckas och sålunda bekräfta hypotesens riktighet, faller sig ganska 
naturligt. Men då just vestra Finland under de 20 år, som der- 
efter förflutit sockenvis genomströfvats af stipendiater, utan att 
dock ett enda minnesmärke af antydda slag påträffats, synes mig 
denna omständighet clen dag som är snarare försvaga än stärka 
hypotesen om en skandinavisk stenåldersbefolkning i Finland, och 
anser jag förty att tidpunkten icke varit väl vald att åtminstone 
i vetenskapligt afseende söka göra ett nytt inlägg i denna fråga.

Att clock svensk bosättning längs Finlands klister egt rum 
under bronsåldern samt under äldre jernåldern, den senare perioden 
räknad ungefär ifrån det 2:dra århundradet efter Kr. f. synes kunna 
slutas derat’ att stora stenrösen med brända lik och fornsaker 
ifrån bronsåldern, förekomma i södra Österbotten, sydvestra Finland 
och vid Finskavikens kuster, samt cleraf att stenrösen, stensättningar 
och låga jordhögar, hvilka likaledes bära spår efter likbränning 
och innehålla fornsaker ifrån äldre jernåldern, anträffas i sydvestra 
Finland, södra Tavastland och södra Österbotten. Tillika synes de 
under namnen „lappkyrkor“, „jättiläisteiiliiinatu (jätteborgar) och. 
"jatnlinkirkotA (jatulernas kyrkor) kända, längs österbottniska kust
landet ända till Kemi elf förekommande rektangulära eller ovala 
inhägnaderna af sten och grus, hvilka torde vara lemningar efter 
bostäcler och hvilka närmast likna de på Gotland och Öland före
kommande „kämpagrafvarne“, vara att tillsbrifva ett skandinaviskt 
ursprung. — Nämnas bör dock, att under bronsåldern äfven ce 
altai-urals/ca trakterna utöfvade inflytande på Finland.



Men emellan dessa perioder ligger en tidsrymd af ungefär ett 
lialft årtusende, om hvilken man känner litet eller intet. Bronsåldern 
anses neuil. enl. de nyaste teorierna lia slutat nngef. 500 ar f. Kr. f. 
Derefter kom den period, som af arkeologerna kallas Hallstattperioden, 
eller tiden för jernets första framträdande i mellersta Europa, 
Om en vesteuropeisk kultur under denna tid verkligen tagit fast 
fot i Finland, kan på grund af de få fornsaker, som ifrån den
samma äro kända, knappast något med bestämdhet sägas. Men 
ett egendomligt förhållande är, att ifran den derpa följande s. k. 
Téneperioden, som representerar en tidsrymd af ungefär 300 år 
samt ifrån det första århundradet efter Kr. f. härintiUs intet fynd 
ifrån finsk jord tillvaratagits. Detta sakförhållande förefaller så 
mycket märkligare, som Ténekulturen i Sverige, bl. a. på Gotland, 
dock är någorlunda rikt företrädd. Denna frånvaro af fynd kan 
väl möjligen bero på en tillfäUighet, men att utan det minsta 
skäl antaga, att en svensk befolkning äfven under dessa 400 år 
bott i Finland, synes mig mindre tillförlitligt. Det förtjenar om
nämnas att man redan i våra älsta jemåldersfynd från 2:dra eller 
3:dje århundradet eft. Kr. f. att döma af vissa spänneformer, ungefär 
samtidigt kan spåra inflytande såväl ifrån Sverige som ifrån. Östersjö
provinserna. I allmänliet måste dock äldre jernålderskulturen anses 
vara skandinavisk.

Kommer så frågan, om den skandinaviska befolkningen äfven 
under vikingatiden ända intill Erik den heliges tider lefvat och 
bott i landet och måste denna fråga på grund af arkeologiska skäl 
för närvarande besvaras med nej.

Detta inses redan af den totala bristen på fasta fornlemningar 
af skandinaviska former på fastlandet. Icke heller denna gång 
har Åland tjenat såsom kulturbrygga, alldenstund clen svenska 
kulturen kommit Kärtills, men icke längre. Men Åland är dock i 
hög grad egnadt att belysa förhållandena. Medan vi på denna ö 
känna hundratal svenska ättehögar, en treuddig stensättning, 
ocK svenska fornborgar, finnes af dessa ocK andra fasta fornlem- 
ningar af vanliga svenska former i hela Finland knappast ett spår: 
inga ättehögar, inga treuddar, inga skeppssättningar, inga bauta- 
stenar med eller utan runskrift. Öster om Helsingfors vid Botby- 
viken finnes en antagligen svensk fornborg, med tredubbla ring
murar, men denna bevisar ingenting, emedan densamma kunnat 
blifva uppförd af vikingar, som någon, tid i den legat på rof och 
derifrån gjort ströftåg till kringliggande trakter. Den kan såsom 
sådan också vara ifrån så sena tider som Erik den heliges. De 
finska ringmurarna äro vanligen enkla och. betydligt lägre än de 
svenska.

Då ett af de mest karakteristiska smycken, som de finska 
stammarna på ömse sidor om Finskaviken. burit, var ned öfver
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bröstet hängande bronskedjor, hvilka med spännen fastades uppe 
nära skuldrorna, förtjenar det särskild uppmärksamhet att härvid 
icke användts svenska ovala spännbucklor af de lätt igenkänliga, 
ifrån 900- och 1000-talen härrörande former, som i Sverige upp
hittats i hundratal, och äfven på Åland äro vanliga samt derifrån 
lätt bordt kunna finna vägen åtminstone till sydvestra Finland. Detta 
är så mycket mera anmärkningsvärdt som dylika spännen för samma 
ändamål användts af Liverne. De senaste i södra Finland före
kommande ovala spännena af rena skandinaviska former liärröra, 
enligt prof. Montelii tidsbestämningar (sv. Fornmf:s Tdskr. 23), ifrån 
700-talet. Uppe i Kuusamo s:n i norra Österbotten nära ryska 
gränsen Kar deremot Kittats några yngre exemplar, hvilka den fordna 
handeln med Lapparna påtagligen ditfört.

De enda fornsaker i södra Finland, som på grund af deras 
former och ornering kunna anses vara skandinaviska, äro en del 
svärd och. spjutspetsar, hvilka helt säkert äfven de såsom handels
varor under liela vikingatiden hit införts ifrån Sverige. Att vapen 
voro en begärlig handelsvara under dessa oroliga tider är själffallet 
och synes t. ex. af de under något senare tider eller i början af 
1200-talet af påfven Gregorius IX  utfärdade särskilda förbud till 
Gotlands sjöfarande att bl. a. till Karelare, Ingermanländare och 
Voter föra vapen m. m., emedan den Kristna läran i deras grannskap 
derigenom löpte fara att utrotas. Naturligtvis hade samma handels
varor kommit äfven till Finland. I grafvar från tiden omkring 1200- 
talet i Kexholms Kärad ocli nära S:t Michel har upptagits åtskilliga 
med romanska ornament prydda runda silfverskifvor, som varit 
använda såsom hängsmycken (en försedd med egarens namn i 
runskrift) äfvensom några ringsöljor och silfverperlor samt i vestra 
Finland några likarmade spännen m. in. allt af svenska fonner, 
men i så ringa antal, att de ingalunda kunna anses tyda på en 
särskild svensk folkgrupp i landet.

Hvad slutligen likbränningen beträffar, hvilken sed prof. M. 
anser såsom ett säkert bevis på germanisk nationalitet, bibehåller 
sig densamma ännu någon tid under förra hälften af vikingatiden, 
men synes mot slutet af samma period upphöra, under det att 
begrafning af obrända lik, som i sydvestra Finland observeras redan 
mot slutet af den äldre jernåldern, sedermera ungefär från 1000- 
talet synes bli allmän sed i landet.

För öfrigt kan likbränningen såsom bevis för skilda nationali
teter endast under vissa förhållanden tillmätas nagon betydelse, 
emedan den, likasom andra folkseder, lätt kunnat öfvergå ifrån ett 
folk till ett annat. Att så verkligen skett bevisas deraf att t. ex. 
Liverne, ett finskt folk, som länge varit i beröring med äldre 
jemåldems germaner, och. slutligen bosatt sig pa deras områden, 
sannolikt af dem lärt sig detta begrafningssätt, hvilket sedermera



—  24 —

Kos Liverna, enligt historiska vitnesbörd, bibehöll! sig intill början 
af 1200-talet. C) Lika liten tillämpning som detta argument således 
har vid bestämmandet af vikingatidens nationaliteter vid Riga- 
viken, Kar det för bestämmandet af samma tids nationaliteter vid 
Finskaviken.

En blick på grafvarnes innehåU visar också att i Finland 
redan på 700-talet en icke-skandinavisk befolkning tagit arf efter 
den äldre jemålderns germaner och gifvit fornsakerna en annan 
karakter, som under de följande århundradena allt mer och mer 
aflägsnar sig ifrån sina ursprungliga förebilder. Jemte nya ifrån 
Arabien, de permska trakterna, Östersjöländerna och Skandinavien 
inkomna former ocli ornament, hvilka merändels på ett sjelfständigt 
sätt ombildas, utvecklar sig i Finland en sjelfständig kultur, med 
två lokalfärger, en tavastländsk och en karelsk, hvilken kultur 
lika mycket skiljer sig från Sveriges, som från de öfriga grann
ländernas samtidiga kulturer, men dock ö f v e r hnf vu d t a g e t. närmare 
ansluter sig till förhållandena å de finska stammarnes områden 
söder om Finskaviken.

Såsom tavastländska eller vestfinska smycken måste vi betrakta 
t. ex. sådana runda spännen, hästskoformiga spännen och armringar, 
som figurerna 1, 2 och B visa. Karelska svärdfästen, knifskaft, 
linifslidor, hästskoformiga spännen, ovala spännbucklor och ihåliga 
armringar ses figg. 4 — 10 och 14. Fig. 11 visar en finsk yxa. 
Förkläden och klädningar, hvilkas bårder voro utsirade med inväfda 
eller påsydda bronsringar i olika, praktfulla mönster (fig. 13) äro 
allmänna såväl i Finland som i Östersjöprovinserna. Qvinnorna 
synas åtmintone redan på 1000- och 1100-talet öfverallt i Finland 
ha burit en dylik liufvudbetäckning, som den gifta Karelska qvinnan 
ännu i dag bär, neml. „huntu“ , en öfver nacken hängande duk, 
hvars sidstycken baktill uppfästades med ett hästsko formigt spänne. 
Andra qvinliga hufvudsmycken ha också påträffats, neml. i vestra 
och östra Finland prydliga änneband med tillsats af brons eller 
silfver: i Karelen dessutom „sykerö“ af silfver (fig. 12) af hufvud- 
sakligast samma form, som Iiuokolaxflickorna ännu bära. — Ett 
af de ståtligaste smycken, som de förhistoriska folken öfverhufvud 
haft att uppvisa, är det redan ofvan omtalade kedjesmycket, som 
hängdes öfver bröstet fig. 14, 15. Det utvecklade egentligen i Lifland 
all sin prakt, men förekommer, ehuru i anspråkslösare form, allmänt 
äfven i södra Finland, och synes dess närmaste hemland under 
den ifrågavarande tiden varit länderna öster om Östersjön samt 
kring Finsk a viken.

Hvad af allt detta är svenskt?

.) A. H. Snellmans föredrag om Livernas uiulerku tVando.
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Fig. 8.

Fig. 12.

Fig. 10. Fig. 11.
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Het Kar anmärkts att några af de ovala karelska spännbuck- 
loma ifrån 1200- och 1300-talet (figg. 9, 14) äro efterbildningar af 
skandinaviska sådana. — De äro så! Men 1) utgöra de den sista 
länken i en lång utvecklingskedja, som gått genom ilere århundra
den och iivars äldre länkar torde dels tillhöra vikingatiden, dels nå 
upp ända till folkvandi ingstiden; 2) har man tills dato icke ännu 
i Karelen upphittat några sådana svenska spännen, som skulle ut
gjort de förras förebilder och kan man följaktligen icke ännu veta, 
ifrån hvilken eller hvilka punkter, inom eller utom Finland, clet 
svenska inflytande utgått, eller om de nämnda förebilderna må
hända endast genom liandeln inkommit. Såsom vi af det före
gående sett, har detta inflytande icke kunnat komma ifrån vestra 
Finland; snarare kunde man tänka sig trakterna söder om La- 
doga. Att på grund af de ovala spännena, som synbarligen 
undergått en fullkomligt sjelfständig karelsk behandling, vilja 
förklara Kela den karelska kulturen såsom svensk, synes mig lika 
orimligt, som om någon skulle påstå, att Sveriges kultur under 
vikingatiden varit romersk, derföre att de gotländska ./Ijurlrafvud- 
spännena“ genom otaliga mellanformer småningom utvecklat sig 
ifrån romerska provincialspännen.

I brist på arkeologiskt material, som skulle bevisa att svenskar 
nnder den ifrågavarande tiden bott i Nyland, har prof. M. råd
frågat språkvetenskapen ocli funnit beviset i vissa svenska ortsnamn, i 
hvilka man ansett namnen på fornsvenska gudar ingå. De svenska 
ortsnamnen i Finland ha emellertid af prof. O. Donner redanför länge 
sedan visats vara alldeles dylika, som ortsnamnen i Sverige på 
1100—1300-talet, hvarföre det antagandet är högst sannolikt att 
desamma af de svenska kolonisterna nnder dessa århundraden di
rekte från Sverige blifvit hit införda. Denna möjlighet reducerar 
således i hög grad deras betydelse för nu föreliggande fråga. De 
svenska dialekterna i landet visa, enligt särskilde forskares åsigt, 
icke Keller några spår ifrån äldre tid.

Men betrakta vi ortsnamnen i det svenska Nyland, finna vi 
ända från Kymmene elf till Hangöucld öfverallt talrika rent finska 
namn inströdda ibland de svenska. De finska namnen gå äncla ut 
i skärgården. Och. om någon vill göra sig besväret att kasta en 
blick pa finska landtmäteri-öfverstyrelsens generalkarta, finner han 
i den aländska skärgården t. ex. å de nu fullkomligt svenska 
Barna Nagu, Korpo och Houtskär åtminstone lika många finska 
som svenska ortsnamn. Äfven på fasta Åland finna vi några 
sådana och bland dem sjelfva den finska gudens namn Jumalci. 
Häraf kan således dragas den slutsatsen att finnarne före den 
s\ enska eröfringen tagit hela landet i besittning och på alla om
råden utträngt den äldre jernålclerns germaner, eller, om man så 
vill, inflyttat i de germanska kusttrakterna och i sig upptagit deras 
tidigare folkelement.
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Prof. M. Kar i sitt föredrag likställt begreppen kulturinflytande 
genom samfärdsel och fast bosättning eller kolonisation, eller 
åtminstone velat göra skilnaden emellan dessa ytterst minimal. 
På sådana grunder var det ingen svårighet för föredragaren att 
konstruera en svensk befolkning i Finland före Erik den helige. 
Jag vågar knappast tänka livilken nationalitet enligt denna teori 
för närvarande skulle befolka t. ex. Sverige! Eller livad har Sveriges 
kultur under de förhistoriska tiderna varit? Under stenåldern 
kulturinflytande ifrån det öfriga Euoropa, under bronsåldern, kultur- 
inflytande söderifrån, under äldre jernåldern åter detsamma. Folk- 
vandringtidens emalj infattningar och djurornamentik återfinnas kos 
alla öfriga germanska nationer, och under vikingatiden stod 
Sverige i beröring med nästan alla då lefvande europeiska folk 
och tog äfven då intryck ifrån inånga olika håll. Och dock påstå 
Sveriges arkeologer, att i landet allt sedan stenålderns dagar icke 
skett några nämnvärda förändringar i nationalitets-förliållandena. 
Alltså kort sagdt: ständigt kulturinflytande och sjelfständig om
bildning på  nationel grund.

Men samma skådespel, som vi, tack vare prof. Montelii o. a:s 
utmärkta arbeten i fornkunskap, i Sverige och inånga andra länder 
sett upprullas för våra ögon, utspelas under vikingatiden äfven i 
Finland. Med nästan lika mycket skäl, som prof. M. kallat denna 
kultur för svensk, kunde vi kalla densamma livisk, permisk eller 
arabisk, emedan ifrån alla dessa länder genom samfärdsel inkommit 
nya intryck ocli motiv, hvilka än här, än der tryckt sin pregel på 
fornsakernas former och ornament. Men alla dessa benämningar 
synas mig vara lika oriktiga. De nationer, som denna tid stodo 
i beröring med Finland, påträffade här ett folk, som, var mot
tagligt för tidens civilisation, och tillika åtminstone i sin materiela 
kultur, bibehöll sin nationela egendomlighet.

På grund af det nu kända materialet, nödgas jag således endast 
konstatera rigtigheten af den gamla uppfattningen att Sveriges mis
sion i Finland egentligen daterar sig först ifrån Erik den helige och 
biskop Henrik, ifrån livilken tid svenskar och finnar haft gemen
samma — ja blodigt oförgätliga öden, deder icke skola förblekna 
i det finska folkets minne så länge kristen tro och nationalmed- 
vetande lefva i dess bröst.

Men då ett ädelt folk ingalunda skali akta det sasom ett 
tacknämligt offer, om man här tillskrefve detsamma en gra forntids 
bragder i cletta land, om hvilka vetenskapen tillsvidare Kar att för
tälja föga eller intet, skall det blifva de finska fornforskarnes när
maste uppgift att i detalj söka utreda, i hvilken grad de särskilda 
folken under de förhistoriska tiderna fört kulturen till Finland och 
i hvilken mon vi för densamma hafva att tacka vara egna föifäder.

Hjalmar Appelgren.



V ig tig a  f y n d .

Den äldsta af våra kringvandrande samlare inhyseskarlen S. Vilskman har 
till statens samlingar insändt 15 stenredskap, mejslar, yxor m. m., hvilka upp-, 
hittats i en torparen J. Yuorenmaa tillhörig backåker vid Hatunluoma, å Pouttu 
hemmans mark i Lappo kyrkoby. I samma torps jord har redan förut ofta an
träffats stenredskap, li vilka fyra särskilda gånger insändts till museet i Helsingfors 
Första gången, 1868, inkom 1 stenyxa; 1885 skickade Vilskman 2 redskap, 1888 
åter 3 st. och slutligen 1891 ett stenredskap. Fyndstället benämnes stundom 
Hatunvuori-åkern, stundom Hatunloukko, stundom Hatunluoma, men sannolikt 
äro alla fynden, hvilka rédan omfatta 22 stenredskap, ifrån samma åker och ser 
det ut som om här funnes en vigtig stenålders boplats. Det vore derför önsk- 
ligt att ställets innehafvare så vidt möjligt sökte skydda platsen och åtminstone 
icke der upptoge någon ny åker, på det att den foi'nforskare, som engång 
får sia; uppdraget att undersöka stället, måtte kunna få alla de upplysningar 
som der ännu äro möjliga att erhålla.

* *❖

Referendariesekreteraren E. Johnsson, som var ledamot i 1896 års gränse- 
kommission, hemtade med sig en pilspets af brons, hvilken förrådsförval- 
taren Heikki Kangasniemi upphittat någonstädes i omnejden af gränseröset å 
Pitsusmarast i Utsjoki socken, ungef. 3 mil ifrån Varangerfjorden, på en trakt, 
som på miltal är obebodd. Denna pilspets är det nordligaste i Europa kända 
fynd ifrån en tid, då jernet ännu var okändt. Den har i museet fått ordnings- 
mimmern 3360.

* **
Genom föreståndarens for Satakimta museum hr M. Kauppinens välvilliga 

bemedlinghar medstatens samlingar införlifvats äfven ettarmatbronsåldersföremål, 
neml. en s. k, hålcelt eUer yxa af brons af skandinavisk form, med en ögla i ena 
kanten, för att kunna fastbindas vid skaftet. Den har upphittats af torparesonen 
Frans Isak Fyyry å Mäkelä hmns åker i Panelia by af Kiukais Kapell, Abo län. 
I samma kapell har man också förut rätt ofta tillvaratagit bronsålders föremål, 
hvilka i Finland i allmänhet äro sällsynta. Celtens museinummer är 3361.

S a m lin g a r n e s  t i l l v ä x t  å r  1 8 9 7 .
(J anuari— Februari.)

Från stenåldern.
Sal. Wilskman 22 st. från Lappo, 1 fr. Ylistaro, 2 fr. Alavo, 3 fr. Kuortane. 

— A. Salmi: 1 fr. Artsjö, lj fr. Kärkölä. — A. Kivinen: i fr. Asikkala. — J. 
Mattsson: 3 fr. Elimil, 3 fr. Mörskom, 1 fr. Strömfors, 1 fr. Liljendal. — Pastor 
K. K. A alto : 3 fr. Pielisjärvi. — IläTadsh. R. Jack: 81 st. fr. Pielavesi. Pihti- 
pudas, Konginkangas, Kivijärvi, Wiitasaari, Laukkas, Keitele, Karstula, Bauta- 
lampi, Saarijärvi, Haapajärvi, Pyhäjärvi (TJ. 1.). — Landtbrukaren C. Cheilan: 
2 fr. Wiitasaari. — Univ. lektor Th. Kalm: 2 fr. Esbo. — Stud. K. B. Cederhvarf: 
1 fr. Lappvesi, 3 stenredskap och 1 flintspåna fr. Klemis. — Torparen J. Marja- 
kangas: .! fr. Ala- och Ylivieska. — Kronotorp. M. Kiviinaa: 1 fr. Lestijärvi- 
Torparesonen M. Hög: 1 fr. Storkyro. — Hr Th. Tanner i Kronoborg: 6 sten
redskap utan närmare fynduppgifter. — Inhys. Y. Renfors: 1 fr, Kalvola.
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Från bronsåldern.

Referendariesekr. E. Johnsson 1 fr. Uts.joki. _  Torparesonen Frans I. Fvvrv
1 fr. Kiukais kpll. "

Frän jernåldern.

Häradsh. R. Jack: 2 ovala eldstenar fr. Pihtipudas. — Mjölnaren K. 
Wikman: 1 spjutspets fr. Paaso hmns. mk. i Heinola socken. — K. A. Lindström
2 pilspetsar och fragment af ett hopsmält bronsföremål, hvilka jernvägsarbetaren 
J. Fasta upphittat i en kulle innanför Äimälä rusthålls åkrar i Kumo.

Frän nyare tid.

A. Salmi: 9 fr. Orimattila, 3 fr. Iittis, 1 fr. Artsjö. — S. Wilskman: 2 fr. 
Ylistaro, 2 fr. Storkyro. 1 fr, Laihela. — A. P. Kivinen: 5 fr. Padasjoki, Sysmä 
och. Asikkala; 1 fr. Hollola. — Fredrika Andersson ifr. Sibbo: 1 pistol. — Häradsh. 
B. Jack: 4 gjutformar ifr. Konginkangas, Wiitasaari och Laukkas. — Smeden 
J. Lonkainen 2 sländtrissor fr. Kides. — Forman J. Mattsson: 1 fr. Pyttis, 10 
fr. Liljendal, 1 fr. Pernå, 1 fr. Mörskom, 2 fr. Elimä, 1 fr. Lovisa, 4 fr. Ström- 
fors. — Konsul V. Forselius såsom gåfvor: 1 fr. Nådendal, 6 fr. Åbo. — Stud. 
A. E. Snellman: 1 silfverbägare fr. 1600-talet fr. Kortesjärvi hmn i Karstula. — 
Torparen H. Popaniittu: 1 guldring fr. Rimito. — Hr T. Tanner: 1 silfverring, 
om hvilken närmare fynduppgifter saknas. — Inhyses V. Renfors: 2 fr. Hattula.

Från obestämd tid.

Stud. K. B. Cederhvarf: 13 fr. Klemis, Lappvesi och. Willmanstrand.

H is to ris k a  s ä g n e r * ) .

En sägen förtäljer, att Pyttis prostgård blifvit bränd af ryssarne. hvilka 
därmed velat hämnas på prosten, som engång uppbränt bron i kyrkobyn för att 
hindra ryssarnes återtåg, då de på ett ströftåg dragit öfver gränsen in på finskt 
område. Denna sägen är kanske något oriktig, ty senare delen tyder på en hän
delse under 1788 års krig, då man trodde att prosten Fabian Bergsten hade bränt 
bron för att afskära Armielt, som stod i läger vid Västerby, Irån återtaget, lör 
hvilka misstankar Armfelt lät häkta och. bortföra Bergsten såsom förrädare till 
Svartholm, hvarefter han dock efter ett år frigafs. Branden å prostgarden, då 
enligt sägen alla handlingar, som där förvarades blefvo förstörda, måste hafva

C  U pptecknade a f bonden K . F . Jm elius. U r Svenska litteratursällskapets samlingar. Publicerad® 

med bestyrelsens sam tycke.
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timat under äldre tider, antingen år 1582, då kyrkklockan och'en bibel m. m. 
bortfördes till Narva, eder 1671, då kyrkan brändes.

Om konung Gustaf III berättas det, att lian vid sitt återtåg till Sverige 
1788 stått fadder, icke såsom några mena i Pyttis kyrka, utan. å Danielsbacka 
i Kvarnby, då den nu lefvande Leander Vialas mors faster döptes. Om Gustaf III 
har man många hågkomster. Han hade besökt en fattig flskarenka i Abborfors 
och gifvit hennes gosse, som var 10 år gammal. 10~dukater med orden: „Må 
Gud förhjälpa dig att bli din konung trogen11. I Kongböle by i Strömfors säges 
kungen hafva spisat middag på ett ställe .som efter honom kallas „Gustafslundu.

På vägen mellan Svartbäck och Kyrkby byar, i den där liggande präst- 
gårdsskogen,- finnes ett par bärghällar, som likna en lekplats, ty j'tan är alldeles 
slät ocli med större och mindre kullerstenar omgärdad. Dock vet ingen berätta 
om dessa platser begagnats till lekplatser för ungdomen eller om de möjligen 
under hednatiden, begagnats till offerplatser. Måhända är det senare troligt. 
Likaså finnes i Spjutsund af Svartbäck ett grafkummel, som anses härstamma 
från hedenhös.

Suomen Museo N:o 3 - 4  innehåller: Suomen kirveet pakanuuden aikana 
(Finlands yxor under hednatiden) af Hjalmar Appelgren (22 figg.). Förf. redogör 
för de vanligaste yxformerna ocli söker bestämma deras relativa ålder. Såsom 
de äldsta (typ A) betecknas yxor med en låg hammare eller ldack samt långt och 
smalt midtparti (figg- 4, 5, 19,), hvilka icke anses kunna vara yngre än. ifrån. 
600-talet eft. Kr. f. Alla senare yxor äro utan klack. A f  dessa särskiljas B) 
yxor med kort botten samt 2 eller 4 piggar vicL skafthålet (figg. 6—8), C) yxor 
med förlängdt botten samt bredare och förlängda piggar vid skafthålet (figg. 
10—14 och 21) och slutligen D) yxor utan piggar, men med långt botten och 
halft omfattande skaftrör (figg. 15, 16). Typen B anträffas i fynd från yngre 
jernålderns början och. typen D i grafvar från 1200- och 1300-talen, men. de 
förekomma aldrig i samma fynd. Typen C deremot hittas stundom tillsammans 
med formen B, stundom med D och härrör således från periodens mellersta del.

Oulaisten kirkon vanhat maalaukset (d e . gamla målningarna i Oulais 
kyrka) af A. V. T. (1 fig.). Redogöres för taflor och väggmålningar i den år 
1753 uppförda träkyrkan, som 1882 undergick reparation, hvarvid målningarne, 
som år 1779 vitfördes af Erik Eriksson Westzynthius, förstördes eller öfver- 
täcktes.

Lohjanjärven entinen laskuvuoma (Lojosjös äldre utlopp), af Hj. A. Inne
håller en sammanstäHning af folktraditioner, som utvisa att ett »Lojoström» be- 
nämt vattendrag förut förbundit Lojosjö (Lillsjön) sannolikt med Degerby å, 
samt att längs detta seglats egt rum åtminstone till Vanjärvi sjö i Vichtis soc
ken.. Uppmaning till allmänheten att insända ytterligare bidrag.

Sukuperintö (familjearf) af Samuli. Koski. Angår seden att bevara vissa 
föremål såsom familjeklenoder (södra Österbotten).

Tärkeitii löytöjä (vigtiga fynd). — Kokoelmain kasvaminen 1897 (samlingarnes 
tillväxt 1897, Jan. Febr.).

F inskt M useum  JV:o 3 —4  in n eh å lle r : Svenskarnes inflyttning i Finland 
af Hjalmar Appelgren (15 figg.). — Vigtiga fynd. — Samlingarnes tillväxt 1897; 
Jan. Febr. — Historiska sägner.

Helsingfors 1897. Helsingfors Centraltryckeri.



H n s k f useum.
N:o 5— 6.

finska fornminnesföreningens Månadsblad. 

1897 -3- M a j— Juni.
Prenumerationspriset utgör 2 m. 50 

p. for årgången. Föreningens stä n 
diga ledamöter erhålla bladet under 
utgifningsåret för  1 mark, som k o n 
tant eller i frim ärken jem to adress 
insändes till Föreningen.

Försändningar adresseras till

F . Fornminnesföreningens sekreterare,
Helsingfors, 

Historiska museet.

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

F i n s k a  F o r n m in n e s f ö r e n in g e n s  å rs b e r ä tte ls e  f ö r  det 2 7 :d e  
re d o v is n in g s å re t.

I lider det nu till ända lupna året har Finska Fornminnes
föreningens värksamhet fortgått i en riktning, som har sina 
förutsättningar i föregående års arbete och beslut. Forn
minnesföreningen anser sin uppgift vara att i mån af sina 
krafter bidraga till bevarandet af våi't lands fornminnen, vare 
sig detta sker genom att bland allmänheten sjirida kunskap 
0111 dessa minnens betydelse eller genom att själf försöka in
samla fornsaker eller åtminstone upplysningar om sådana eller 
andra föremål, hvilka liafva betydelse för belysandet af vår 
kulturhistoria från äldsta tider intill våra dagar. Men hvarje 
forskningsarbete är i behof af materiella resurser. Därför 
måste Föreningen äfven vara betänkt på att betrygga sin eko
nomiska existens och framtid. Oetta så mycket mer, som För
eningen ansett sig böra ställa sitt mål liögre, än att blott in
samla fornsaker och sjirida upplysningar om dem. Fornminnes
föreningen har också iclce kunnat åtnöja sig med att endast 
hålla sitt årsmöte på M. A. Castréns dödsdag den 7 maj och 
på detta sätt i minnet återkalla de vetenskapliga triumfer, genom 
hvilka han uti hela den bildade världen spred glans öfver 
sitt och vårt folks namn. Under det senaste året har Forn
minnesföreningen i M. A. Castréns namn funnit en maning till 
ett företag, värdigt lians fröjdade och ärofulla minne. För
eningens senaste värksamhetsår har sålunda i främsta rummet 
karaktäriserats genom bildandet af M. A. Castréns forsknings
fond, hvilken denna dag utgör i tecknade och till större delen 
redan influtna bidrag in summa finska mark: 52,190: 99.

Då man betänker, att denna siffra ernåtts hufvudsakligast 
genom hundradetals särskilda större och mindre bidrag i olika
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delar af landet, så måste med glädje erkännas, att den stora 
bildade allmänheten icke blott känner en djup vördnad för det 
forskaregeni, efter hvars namn fonden uppkallats, utan ock 
att Fornminnesföreningen äger ett förtroende hos och ett under
stöd af allmänheten, hvilket å Föreningens sida åter innebär 
förpliktelser. —  En särskild redovisning öfver de till nämda 
fond influtna medlen här till detta årsmöte utarbetats.

Då M. A. Castréns namn i våra föreställningar oupplös
ligt är förknippadt med forskningar i Sibirien, och då äfven 
Finska Fornminnesföreningen genom tre särskilda expeditioner 
till denna del af Asien hemfört ganska rika samlingar af 
fornföremål och afbildningar af sådana, hvilka alla hittils 
blifvit opublicerade, så är det att hoppas, att den första för
pliktelsen som den Castrénska fonden ålägger Fornminnesföre
ningen, visar sig däri, att dessa sibiriska samlingar utgifvas.

Äfven en annan insamling har under årets lopp bedrifvits 
med stor framgång, och det är den, som afser upprättandet 
af en katalog öfver samtliga i landet befintliga, konstnärligt 
utförda portträtt. Tack vare allmänhetens värksamma under
stöd och lifliga intresse för saken har tills i dag blifvit för
tecknade och beskrifna omkring 5,000 porträtt.

Senaste sommar utsände Fornminnesföreningen sin sjätte 
konsthistoriska expedition, denna gång till Norra Österbotten, 
och fullgjorde denna under magister E. Nervänders erfarna 
och skickliga ledning sitt uppdrag med sådan framgång, att 
omkr. 450 afbildningar från resan medfördes. Under senaste 
marsmånad föranstaltade Föreningen en utställning af i fråga 
varande samling i Finska Litteratursällskapets sessionsrum. 
För samma tillfälle tryktes äfven en särskild katalog, som 
anger de utstälda föremålens antal till 435. Den stora allmän
heten var sålunda i tillfälle att närmare lära känna åtskilliga 
intressanta kyrkliga fornminnen från nordösterbottniska kyrkor, 
bland hvilka minnen Michael Toppelius’ målningar intaga ett 
framstående rum.

Äfven för nästa sommar har förslag blifvit väkt om ut
sändande af en dylik konsthistorisk expedition, den sjunde i 
ordningen, till kyrkor, som ligga öster oin den Uleåborgska 
järnvägen. Då möjligheten af denna expedition blifvit stäld i 
beroende af ett ansökt anslag ur den Längmanska fonden och 
då man kan hoppas att detta anslag beviljas, så torde kunna 
antagas att sagda expedition blir en värkligliet.

Äfven stipendiater för uppsamlande af fornsaker och be- 
skrifvande af fasta fornlämningar hade Föreningen utsändt se
naste sommar tvänne, af hvilka den ena folkskolläraren L. 
Pääkkönen besökte södra delen af Ryska Karelen och därvid
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gjorde en ovanligt rik skörd, bestående af närmare 600 sten
redskap. För sin resa liar P. redogjort i en utförlig berättelse, 
som han tillsändt föreningen. Den andra stipendiaten, stude
randen K. B. Cederhvarf, undersökte Lappvesi härad.

Under nu instundande sommar har Föreningen beslutit ut
sända följande stipendiater: magister K. R. Salovius för forsk
ningar i Heinola härad, polyteknikern H. Gesellius i Ålands 
härad, folkskoleläraren L. W. Pääkkönen i Ryska Karelen. 
Dessutom har understöd beviljats åt folkskoleläraren J. Torve- 
lainen för undersökning och kartläggning af en urgammal stig 
emellan Storkyro och Karkku.

Från trycket liar Föreningen under året utgifvit:
1. Månadsbladen »Finskt Museum» och »Suomen Museo», 

i hvilka under denna tid ingått uppsatser af: Hj. Appelgren, 
J. R. Aspelin, J. Ax, V. M. v. Born, F. I. Färling, A. Hack
man, A. O. Heikel, O. F. Hultman, E. Nervänder, Jenny Ma
ria Tallgren, J. J. Tikkanen, V. Wallin, Th. Waenerberg och 
Matti Yaronen.

Bägge månadsbladen, som utkommit hvardera med ett 
tryckark hvarannan månad och i hufvudsak hafva olika inne
håll så när som på några mindre notiser, hafva redigerats af 
konservatorn doktor Hj. Appelgren. I redaktionen har äfven 
deltagit doktor A. V. Forsman.

2. Sukukirja, häft IX, som innehåller släkterna: Häll
ström (forts.), Höckert, Idman, Ignatius, Ilmoni (Granit), Indre- 
nius, Ingelius, Ingman, Johansson, Keckman, Kekoni(us), Kihl- 
raan, Kranck, Krogerus.

Under tryck är XVILde häftet af tidskriften, som inne
håller följande uppsatser: A. E. Snellman, Muinaisjäännöksiä 
ja tarinoita Laukaan kihlakunnassa; K. A. Cajander, Muutamia 
taikajuttuja Uudenkaupungin ja Ali-Satakunnan tuomiokir- 
joista; E. E. Takala, Muinaismuistoja Pietarsaaren kihlakunnan 
suomalaisesta osasta; Hj. Appelgren, Die Kreftingsclie Konser- 
vierungsmethode; A. Hackman, Die Bronzezeit Finnlands.

För tryck har ock förberetts den svenska upplagan af 
Fornminnesföreningens »Prospekt», som för längesedan varit 
utgången.

Föreningen har äfven beslutit utgifva den intressanta och 
värdefulla samlingen af etnografiska teckningar, hvilka arki
tekterna Y. Blomstedt och W. Sucksdorff medfört från den 
resa, livilken de såsom Föreningens stipendiater sommaren 1895 
gjorde i Ryska Karelen.

Under redigering äro fortfarande: den arkeologiska kartan 
öfver Finland och ortsnamnslexikonet, hvilkas tryckningstid 
ännu icke kan bestämmas.
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Föreningen har under året samlats till möte 6 och dess 
styrelse 13 gånger. På Föreningens möten har föredrag hål
lits af följande personer: magister A. Hackman om den arkeolo
giska kongressen i Riga (augusti 1896) och dess arbeten,
professor J. J. Tikkanen om psaltarillustrationen under den
senare medeltiden, doktor G. Huth från Berlin (på tyska) om
Ruddhaismen och därtill hörande kultföremål (som finnas i
Statens Historiska Museum), doktor Th. Schwindt om natur
folkens begrepp om sjukdomar och deras orsaker, docent 
A. H. Snellman om livernas underkufvande.

Till Föreningen har under årets lopp lämnats föräringar 
af följande personer: friherrinnan Mellin, herrarne Rieh. Mun- 
sterhjelm, Emil Lönn, Th. Waenerberg, doktor E. Kriiger, frö
ken Alma Birkinan, medicinalrådet J. A. Florin, prostinnan 
Laura Appelberg, öfverste Hugo Schulman, prosten A. Vare- 
lius, fröken A. Flander, fröken O. Wallin, fru Maria Harmston, 
studeranden E. E. Takala, fru Eriksson, asessor U. Kurtén, 
jordbrukaren A. I. Horttanainen, doktor Hj. Appelgren, ma
gister Alfr. Hackman, fröken Hanna Salemus, doktor A. 0. 
Heikel, rektor U. Nordberg, possessionaten Carl Cheilan, stu
deranden K. B. Cederhvarf, lektor T. Kalm, handlanden A. 
Koskinen, doktor M. Äyräpää, doktor A. V. Forsman, magister 
E. Nervänder, fru Lydia Robsahm, husbönderne Aatami Kaijan- 
siukko, Heikki Kouvo, fru Kristina Jansson, handlanden E. 
Juselins, fru Amanda Juselius, bergsrådet K. Ad. Moberg, ar
tisten J. E. Kortman, konsul Victor Forselius, possessionaten 
N. M. Bremer, doktor V. Wallin, amtman E. Wedel, professor 
E. Aspelin, kyrkoherden J. A. Heikel, sjökapten J. Neumann, 
possessionaten C. W. v. Schantz och herr ,T. K aldén; dessutom 
Kangasala, Tuulois ocli Jakobstads församlingar samt Villman- 
strands fängelse.

Släktutredningar har ingått om följande- släkter: Alén,
Cajaner, Cajanns, Eurén, Hoving, Laurin, Lindebäck, Mörten- 
grén, Oldenburg, Savander, Toilet, Törnudd, Varelius.

Föreningens manuskriptsamling har fått en värdefull till
ökning genom inköp af C. A. Gottlunds brefsamling, som om
fattar 10 ansenliga volymer.

I sammanhang härmed bör äfven nämnas att, då ett monu
ment på Gottlunds graf genom föranstaltande af savokarelska 
studentafdelningen d. 25 april d. å aftäktes, Fornminnesföre
ningens ordförande på Föreningens vägnar vid stenens fot ned
lade en krans, hvarvid lian uttalade några varma ord om den 
bortgångnes lifsgärning.

Äfven har Föreningen låtit representera sig vid det Kej
serliga Arkeologiska sällskapets i S:t Petersburg 50-års jubi



leum, d. 2 7 sistvikne december. Detta uppdrag utfördes af 
Föreningens sekreterare, hvarvid han uppläste och sedan fram- 
räkte en på ryska affattad adress till den presiderande Stor
fursten Konstantin Nikolajevitsch.

Som stiftare har i Föreningen ingått brukspatron, magister 
Fr. Iclestam från Nokia.

Antalet af Föreningens ständiga medlemmar har ökats med 27.
Till medlem i Arkeologiska Kommissionen utsåg Förenin

gen senaste höst för 3 år framåt arkitekten, professor K. G. 
Nyström.

För att betrygga sin ekonomiska ställning för framtiden 
har Föreningen ingått till styrelsen med underdånig anhållan 
om ökadt statsanslag eller 5,000 Fmk årligen, emeclan det liit- 
tils beviljade, stort 3,000 m. per år, med detta år utgår.

Äfven har Föreningen hos Ständernas bakfullmäktige an
sökt om beviljandet af 3,000 mark ur Längmanska fonden, 
hvilket anslag också förut tilldelats Föreningen ur denna fond.

Slutligen måste i Fornminnesföreningens annaler antecknas 
det besök, som den fräjdade svenska fornforskaren Oskar 
Montelius gjorde i H:fors. Fören. har särskild anledning att 
med tacksamhet minnas detsamma, ty den serie af föreläsnin
gar, som prof. Montelius under sin vistelse härstädes hållit, 
har synbarligen ökat allmänhetens intresse för de forsknings
grenar, arkeologin och kulturhistorien, inom hvilka För:s värk- 
samhetsområcle ligger. För att tillmötesgå en af prof. M. ut
talad önskan hade Fören. anordnat en sammankomst af veten- 
skapsidkare, inför hvilka den celebre svenska gästen höll ett 
föredrag om den metod, hvilken han följt vid uppställandet 
af sitt kronologiska system för de förhistoriska perioderna i 
Europa.

Helsingfors den 7 maj 1897.

-  37 —

Axel O. Heikel.
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Den k o n s t n ä r li g a  fra m s tä lln in g e n  a f  K ris tu s  på korset 
till  om kring å r  1 ,0 0 0 .

i.

Det kan icke komma i fråga att med ringaste anspråk 
på fullständighet på några få blad söka behandla ett ämne af 
sådan betydelse för den kristna konsten, som det föreliggande. 
Vi måste inskränka oss till några antydningar, till några af 
de intressantaste exemplen från den tidrymd vår framställning 
omfattar.

Gå vi tillbaka till den älsta kristna tiden och söka 
efter de första uttrycken af den nya tron på en korsfäst gud, 
så måste vi till en början känna oss ganska besvikna i våra 
förväntningar. Ty bilder af den korsfäste uppträda jämförel
sevis mycket sent i konsten. Orsaken ligger väl främst i att 
man till en början skydde att framställa frälsaren i hans för
nedring och död, dels emedan korsstraffet enligt den hedniska 
uppfattningen hade en djupt vanärande betydelse, dels kanske 
äfven för att skona de troendes känslor. Det är nämligen 
anmärkningsvärdt att man under den älsta kristna tiden ganska 
sällan, åtminstone inom måleriet, finner framställningar ur pas- 
sionshistorien öfverhufvud, äfven sedan öfriga perioder af 
frälsarens lif upptagits till behandling, hvilket också skedde 
tämligen sent. Till en början älskade man att genom symboler, 
såsom t. ex. den goda herden (jmf. Luk. evang. XV), hjorten, 
(jmf. Ps. XLII), ankaret (jmf. Hebr. bref., IV, 19) och fisken *)> 
väcka den religiösa känslan eller genom förebilder ur gamla 
testamentet, såsom t. ex. Abrahams offer eller Jonas i hval
fisken, väcka föreställningen om Kristi offerdöd och uppstån
delse. Det var först efter kristendomens definitiva seger genom 
Constantinus den store denna skygghet småningom försvann 
och konsten gick att med alt större fullständighet skildra hi
storien om frälsarens lif och död här på jorden.

Den älsta bevarade framställningen af den korsfäste är 
därför icke af kristen liand. Då den berömde italienske arkeo
logen Garrucci år 1856 gjorde utgräfningar i några kammare, 
hvilka tydligen i egenskap af slafboningar tillhört de gamla 
käjsarpalatsen på palatinska kullen i Rom, så blottades en rå

') På grund af att det grekiska^ordet för fisk (IX Q Y Z )  innehåller begyn- 
nelsebokstäfverna till 'Itjaovg Xgmbs Qsov vtbe aontjo (Jesus Kristus Guds son 
frälsare) blef såsom kändt fisken en symbol för frälsaren.
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väggristning, föreställande en man, som med höjd hand står 
inför en korsfäst med häst- eller åsnehufvud (se Fig. 1). Den 
grekiska inskriften lyder: »Alexamenos tillbeder sin gud».
Korsfästelsen, som 1111 börjar sitt triumftåg genom konsthisto
rien, är här en gemen karrikatyr, tecknad af en hednisk slaf 
till begabbelse öfver en kristen kamrat. Då aposteln Paulus
skref: »Vi predika den korsfäste Kristus, för judarne en för
argelse och för hedningarna en dårskap» (1 Korinterbrefvet,

I, 23), så hade säkert redan 
han erfarenhet af ett lik
nande hån. Man tillskrifver
ristningen slutet af det tredje 
seklet.

Men äfven sedan kristen
domen, från att hafva varit
de andligen och världsligen
fattiges, de förföljdas och 
föraktades religion, plötsligt 
och oväntadt upphöjts till 
det romerska rikets statsreli
gion med ty åtföljande makt 
och rikedom, äfven sedan 
massorna begynt skocka sig 
kring den triumferande kyr
kan och hon själf funnit
starkare medel af nöden för
att lära och leda dem än

förr, då de trognas lilla skara samlades till lönli^a guds
tjänster i de underjordiska katakomberna, äfven nu sedan 
konsten börjat träda i kyrkans tjänst och fått till uj>p- 
gift att från templens väggar i dyrbara, strålande mosaiker
predika hennes läror för folken, var ingalunda en möjligast
realistisk ocli fullständig skildring af de heliga händelserna
målet för konstens sträfvanden. Om hon än från symboler
och förebilder öfvergick till framställningen af frälsningsvärket, 
sådant det förtäljes i evangelierna, så förblef en viss skygghet 
för skildringen af Kristi lidande eller åtminstone en viss för
kärlek för en endast antydande återgifning af berättelsens hufvud- 
sakliga innehåll fortfarande ett utmärkande drag för den äldre 
kristna konsten. De heliga personerna ocli särskildt Kristus själf 
framstäldes gärna i en ideal, nästan barnslig ungdomlighet — 
den skägglösa Kristustypen blef till och med i den latinska 
västern gällande till in på det andra årtusendet, medan den i 
det bysantinska riket redan omkring mecllet af det första år
tusendet måste gifva vika för den skäggiga, s. k. historiska
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typen, d. v. s. i hufvudsak densamma, som vi ännu äro vana 
att förbinda med föreställningen om Jesus. I de två älsta 
mosaikserierna ur frälsarens lif, hvilka kommit till våra dagar, 
i S. Maria maggiore i Rom (från 430-talet) och i S. Apollinare 
nuovo i Ravenna (från 550- eller 560-talet), saknas bilder ur 
Kristi lidandes historia. Och äfven i den enda till våra dagar 
bevarade fornkristna handskrift med miniatyrscener ur Kristi 
lidandes historia (från sjätte seklet) saknas korsfästelsen.

Dock förekomma passionsbilder på fornkristna marmorsar
kofager redan från fjärde och femte soklet. Men deras representa- 
tiva och symboliska karaktär är synnerligen betecknande. På 
den berömda sarkofagen i Laternanmuseet i Rom (se Fig. 2) hafva

Fig. 2.

vi t. ex. Kristus inför Pilatus, törnekröningen, korsets bärande 
och korsfästelsen. Lugn, med värdigheten lios en antik filosof, 
hvars dräkt han bär, står frälsaren inför Pilatus, som tveksam 
tar sig om haken, medan en tjänare håller tvättfatet och vat
tenkannan i beredskap för den höge herren, som ärnar två 
sina händer (Matth. evang. XXVII, 24). I törnekröningen 
höjer en soldat, stilla och full af respekt, kransen öfver fräl
sarens hufvud. Korset bäres af Simon från Ivvrene, medan 
Kristus själf saknas i denna scen. Intressantast är likväl 
framställningen af korsfästelsen. Under korset sitta två vak
tande soldater (Matth. evang. XXVII, 36), medan dufvor, 
symboler för de saligas själar, satt sig på dess armar (en del 
af korset med den vänstra dufvan numera förstörd). Det 
märkvärdigaste är att den korsfäste själf saknas, att lian repre
senteras af Kristi monogram, bildadt af de två begynnelsebok- 
stäfverna i hans namn på grekiska, X och P, och omgifvet af 
segerkransen. I något senare korsfästelsebilder, såsom t. ex. 
på de berömda oljeflaskorna i domskatten i Monza (se l ig .  3), 
i hvilka abboten Johannes för drottning Theodolindas räkning 
samlade Olea sanctorum  ur Roms katakomber (slutet af sjätte 
seklet), och i en mosaik i den romerska kyrkan S. Stefano



rotondo (midten af sjunde seklet), ses Kristi bröstbild öfver
korset, medan å de sköna, fornkristna stenkolonner (kanske 
från femte seklet), hvilka uppbära baldakinen öfver högaltaret 
i S. Marco i Venedig ett lam i medaljong intager skärnings
punkten af korsets armar.

De älsta bevarade framställningar 
af den korsfäste själf äro reliefer, den
ena af trä å den gamla porten till kyr
kan S. Sabina i Kom, den andra af 
elfenben i brittiska museet i London
(se Fig. 4.), båda antagligen tillhörande 
det femte seklet af vår tideräkning. I 
den förstnämda bilden ses Kristus, redan 
i den skäggiga typen, stående upprätt 
mellan två gossar (de två röfvarne), 
alla tre utsträckande armarna i kors-
form ; men korsen själfva saknas och 

bakgrunden bildas af arkitektur. I den andra reliefen är
Kristus —  här skägglös, nästan ett barn —  värkligen korsfäst, 
men icke hängande, utan stående upprätt och med öppna

ögon. Till vänster hänger 
Judas i trädet, medan
under korset stå en kvinna 
och en man samt en 
knekt, som uppsticker 
frälsarens sida. Öfver
Kristi hufvud läses or
den : RE X  IVD(aeorum). 
Arbetet är vackert och 
fint och bär denna fläkt 
af oskuldsfull stillhet, hvil- 
ken förlänar den forn
kristna konsten ett egen
domligt behag.

I båda dessa bilder är Kristus nästan alldeles naken. Vi 
hafva af den heliga biskop Gregorius a f  Tours ( f  595) ett 
bevis på att denna nakenhet, åtminstone på sina ställen, väkte 
anstöt. Han berättar nämligen att på hans tid kyrkan i Nar- 
bonne blef smyckad med en bild af Kristus, hängande naken 
på korset. Då hade Herren förtörnad i en uppenbarelse be- 
falt prästen att täcka bilden och straffat honom, då befallnin
gen ej blef åtlydd. Detta hjälpte; bilden blef täkt.

Troligen var det just hänsyn af detta slag, som föranledde 
konstnärerna, särskildt i det östromerska riket att kläda den 
korsfäste i en lång ärmlös skjorta, ett s. k. kolobium. Bland
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många exempel fiån de älsta tider välja vi endast ett: en stor 
miniatyr i det syriska manuskriptet i laurentianska biblioteket 
i Florens, hvilken handskrift bär namn af skrifvaren Rabula 
och årtalet 5b6 (se Fig. o). Här är redan scenen framstäld med 
ganska stor vidlyftighet. Kristus snarare står framför än hän
ger 1Jå koiset, han är iklädd en purpurskjorta och bär den skäg
giga, historiska typen, med upprätt hufvud ocli öpjina ögon. 
Hans sida uppstickes af en krigsknekt (Joh. evang. XIX, 34), 
som enligt den kristna traditionen bär namnet Longinos, skrif- 
vet med grekiska 
bokstäfver, medan 
på andra sidan en 
annan knekt upp
räcker svampen 

med ättika och yt
termera tre vid 
korsets fot gräla 
om Kristi mantel.
Öfver korsets ar
mar ses solen och 
månen. På hvar- 
dera sidan äro de 
de båda röfvarne 
korsfästade, men 
klädda endast i 
skörten. Ytterst 

till vänster stå Jo
hannes och Maria, 
den enda figur, 
som utom Kristus 
själf är utmärkt 
genom en gloria 
omkring hufvudet, samt tre kvinnor (Mark. evang. XV, 40), 
hvilka gråtande se upp mot frälsaren. Under korsfästelsen 
ses framställningar af kvinnornas besök vid grafven och Kri
stus, som uppenbarar sig för Maria Magdalena. I utförandet 
bär denna miniatyr, likasom de syriska öfverhufvud, prägeln 
af en provinsiel råhet och står i konstnärligt afseende tillbaka 
för italienska och grekiska arbeten från de älsta kristna tiderna.

Den långa skjortan utan ärmar bibehölls sedan länge i 
den bysantiska konsten, där den omväxlade med skörtet om
kring Kristi länder. I den dyrbara grekiska, rikt illustrerade 
handskriften i nationalbiblioteket i Paris, hvilken innehåller 
Gregorios af Nazianz tal samt tillhört käjsar Basilios Make- 
doniern (867— 886), liar Kristus på korset ursprungligen varit



tecknad endast med skörte, men sedan vid utförandet i färg 
blifvit klädd i purpurskjortan.

Äfven i de illustrerade grekiska psaltarhandskrifterna på
träffar man vanligen kolobiet, till och med ännu så sent, som 
under tolfhundratalet. Vi meddela som exempel två sådana 
korsfästelsebilder, af hvilka den ena (se Fig. 6) är hämtad ur 
en rikt illustrerad grekisk psaltarhandskrift från medlet af 
800-talet, livilken bevaras i ett litet kloster i Moskwa. Kristi

Fig. 6.

hufvud börjar här redan luta mot högra axeln. Af de två 
röfvarne blickar den ena upp mot frälsaren, medan den andra 
hänger i en kanske afsiktligt karrikerad ställning död på kor
set. I solskifvan ses ett hufvud, ett motiv, som vi i rikare 
form skola återfinna i de karolingiska korsfästelsebilderna. 
Under korsen till höger stå soldater och förskräkta judar, 
bland dem öfversteprästen. Ytterst till höger tyckes en apo
stel disputera med en grekisk filosof, hvilken af en ung man 
uppmärksamgöres på den korsfäste Kristus. Denna egendom
liga biscen, som jag eljes ingenstädes återfunnit, hänför sig 
troligen till Pauli redan ofvan citerade ord: »Vi predika den 
korsfäste Kristus, judarne till förargelse och för hedningarna eu 
dårskap». Den andra bilden (Fig. 7) är lånad ur en grekisk 
psaltarhandskrift från år 1066 (i brittiska museet i London) 
och hänför sig till det profetiska stället, Ps. LXIX, 22: »Och 
de gåfvo mig galla att äta och ättika att dricka i min stora 
törst». Under korset stå de två bödelsknektarne, den ena, 
illa medfaren af tiden, uppräckande på en stång till Kristus
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den ättikfylda svampen. Den korsfäste själf har utfallit oänd
ligt mager och lång.

En egendomlighet för dessa psalmillustrationer är äfven 
korset med en Kristusmedaljong i skärningen (se Fig. 8), 
hvilket påminner om de halft symboliska korsfästelsebilderna 
från äldre tider (se ofvan s. 42).

Fig. 8

Om den långa skjor
tan också, såsom det 
tyckos, ursprungligen 
var af österländskt ur
sprung, så kom den 
till användning äfven 
i västerlandet. Vi finna 

Fig' T. <jeri) —  utom på några
mycket råa italienska framställningar af den korsfäste i drifvet 
guldbleck från förfallstiden efter longobardernas bosättning i 
Italien —  i en numera förstörd mosaik i den gamla Peters- 
basilikan i Rom och i en nästan förstörd väggmålning i kata
komberna, båda från åttonde eller nionde seklet, samt slutligen 
i några elfenbensreliefer och miniatyrer från den karolingiska 
epoken. Vi blifva i tillfälle att i följande artikel i afbildning 
meddela ett sådant exempel.

J. J. Tikkanen.



W a s a  G ym n a sii a n t ik v a r is k a  s a m l i n g a r  fö re  W a s a  b r a n d  1 8 5 2 .

Om de förärmgar af museiföremål W asa Gymnasium, före Wasa stads 
brand, fick emottaga till sina antikvariska och naturhistoriska samlingar, hvilka 
vid branden förstördes, meddelas i ortens tidningar och i Gymnasiets af' rektor 
F. J. Odenvail utgifna program för åren 1844—1849 följande notiser af mer eller 
mindre antikvariskt eller historiskt intresse.

A f hofrättsauskultanten G. Hildén (Wasa Tidning 1847, n:o 3): En gam
mal finsk båge med pil. En. stenyxa.

A f Med. D:r C. Aejmelé (Yasa Ticln. 1847, n:o 26): Åtta stycken koppar
stick föreställande åtskilliga vid gräfnii^gar och eljes påfunna romerska forn- 
lämningar. Ceitisk vigg funnen 1804 uti en backe benämd Hautamäki nära till Per- 
Kola by uti Storkyro socken, en V, mil från kyrkan, och säkert don enda, som 
hitintills blifvit påträffad i Finland.

A f  kyrkoherden i Vörå D:r C. J. Estlander (Yasa Tidning 1847, n:o 26): 
Åtskilliga pjeser af järn hörande till en gammal krigsrustning, funna i Vörå 
socken vid en gräfning.

A f pastorsadjunkten i Lappajärvi Joh. Fr. Reinius (Vasa Tidn. 1847, n:o 52): 
Ett stycke välbehållet bröst- och. 1 st. r3'ggharnesk af järn samt 1 st. hillebard, 
funna vid gräfning i Storkyro socken. En sten, enligt folktron begagnad som 
klubba 1. slunga i det s. k. klubbekriget.

A f major G. Grönhagen i Ikalis (Yasa Tidn. 1847, n:o 42): Tvänne min
dre pjeser af koppar, funna vid gräfning å en åker i Ilcalis sockens kyrkoby.

A f Gymnasii lektorn Mag:r T. T. Renvall (Ilmarinen 1849, n:o 51): Anti
kvariska pjeser, dels i Storkyro uppgräfna, dels föröfrigt i Finland samlade, ss. 
4 st. värjor, 1 st. bajonett, 1 st. spjutända af järn, 2 st. stenyxor, 1 st. radband 
af järn, en liten katolsk andaktsbok af messing med åtskilliga bilder och årtalet 
1489, 1 st. viktskål af messing med tillhörande trädfodral, 1 st. kafvelbräde 
med årtalet 1707, 1 st. krnthorn med årtalet 1720.

A f handelsman C. J. Grönberg i Kaskö (Ilmarinen 1849, n:o 4): Ett st. 
stenkula (?), bildad och funnen, i Narkans fors i Kemi elf.

A f befalliiingsman K. J. Strönimer (Ilmarinen. 1852, n:o 52): Mustasaari 
sockens sigill med årtalet 1250.

A f  kontorsskrifvaren K. F. Johansson (Ilmarinen 1852, n:o 52): Ett st. pa
lett af skinn.

A f gymnasisten K. S. F. Bergroth (Ilmarinen 1852, n.:o 52): Ett st. pneu- 
matiskt elddon.

A f landssekreteraren E. von Knorring (Ilmarinen 1852, n:o 52): En järn
handske, hörande till en. riddarerustning.

A f kämnerspraeses Wilh. Häggström i G:la Karleby (Vasa Tidn. 1847, n:o 
52): En äldre gjuten klackring af silfver.

A f kammarskrifvaren. A. Emelé (Yasa Gymn. program 1847—49): Ett st. 
minnespenning af horn.

A f vicehäradshöfdingen. i Yasa E. von WiUebrand (Ilmarinen 1850, n:o 2): 
Ett st. frirnuraTeordenstecken.

A f kapellanssubstituten L. W. Schalin i Kaskö (Ilmarinen 1851, n:o 104): 
Ett par skor af ek.

A f guldsmeden i Vasa E. Räckström (Vasa Tidning 1846, n:o 9): En silf- 
verplåt af 8 lods vikt. föreställande, i ciseleradt, af kännare särdeles väl bedömdt 
arbete, de två vise männen tillbedjande Jesusbarnet.

A f hr C. L. F. Wolff i Wasa (Yasa Tidning 1845, n:o 9): Stycken af golf 
från Pompeji i mosaikarbete.

A f kofferdilcapten G. R. Nicklin i Vasa (Ilmarinen 1849, n:o öl): En mängd 
rara kuriosa, till största delen, från Egypten, bl. a. en urna med lock, 2:ne st.



lerlampov samt en kruka af ler, alla tagna från katakomberne; några s tuffer 
huggna från de s. k. Kleopatras Nålar och Pompeji Pilar samt från Kleopatras 
badhus och från Sphinxen vid Biblioteket i Alexandria; ett gammalt egyptiskt 
vapen; C:ne st. karnioler från konnngarnes grafvar i Luxor; åtskilliga stuffer 
från Elba och Konstantinopel: 6 st. porträtter af namnkunniga män, gjutna af 
lava ii an \esnvius, 10 st. äldre kopp&nayiit tVa.11 Egypten m. m.

Af handelsman J. F. Kyntzéll i Yasa (Ilmarinen 18.50, n:o 101): Tvänne 
st. antikvariska pjeser från Egypten.

A f  kofferdikapten W. Bohm i 0:1a Karleby (Ilmarinen. 1848, n:o 25): Fyra- 
hundrasju st. diverse aftryck af porträtter, medaljer och minnespenningar, gjutna 
af lava från Vesuvius.

A f brukspatron A. F. Grönberg (Vasa Tidning 1846, n:o 9): Eskimoisk 
högtidsrock.

A f  enkefru 8. E. Malm i Vasa (Vasa Tidning 1847, n:o 26): Japanesisk
dolk.

A f  advokatfiskalen i Yasa hofrätt Ph. D:r G. J. Bog (Vasa Tidning 1845, 
11:0 25): En violoncell.

A f  v. hiiradshöfding Konst. Hildén (Ilmarinen 1851, n:o 104)': Tvänne st. 
turkiska pass.

A f kofferdikapten C. II. Samulin (Vasa Tidning 1846, n:o 9): Ett st. tur
kiskt pass.

H. J. II.

H is t o r i s k a  S ä g n e r * ) .

I Rudom by af Lappträsk bodde på sin egendom en af Anjala-förbundets 
män. vid namn Enehjelm. För sina förrädiska anslag blef han dömd till döden, 
men blef på sin hustrus förbön benådad af konungen vid dennes resa genom 
socknen. Hans hustru hade nämligen kastat sig för den kungliga vagnen och 
därigenom fått den att stanna, samt med sin bländande skönhet invärkat på 
Gustaf III, så att Enehjelm skonades från stupstocken. Men, hette det i benåd- 
ningen, clen som ville eller den som komme att döda honom, skulle med endast 
8 styfVer böta för sitt dåd. På sin ålderdom lär äfven. Enehjelm hafva yttrat, 
att han tvänne gånger varit nära att dö, nämligen då han dömts att halshug
gas och då en präst i Abo lyft honom ut genom fönstret i andra våningen, af 
ett hus och hållit honom på rak arm samt yttrat: „8 styfver kostar det om jag 
släpper dig i gatan. och. skickar dig till helvetet, där man länge väntat på dig“. 
Afven prästen, benådade honom, och han fick omsider dö en naturlig död och 
ligger begrafven på Lappträsk kyrkogård.

I Lappträsk berättas det att ryska kejsarinnan Katarina bland annat hade 
i ett bref uppmanat- Gustaf III att „sköta väl om sina fiskardrängar och hälla 
dem vid ett godt mod“, hvarpå kung Gustaf svarat, att Lagårdskajsa skulle 
sköta väl om sina kal fvav.

*) Upptecknade af bonden K. F. Juselius. Fortsättning från föregående 
nummer.
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I Hindersby, Lappträsk, lefver ännu Nils Mårtensson Joffs, 83 år gammal, 
hvars farfars farfar tjänat Ivarl X II  i kriget på Tysklands jord samt vid sin 
återkomst från kriget, år 1721, där han erhållit namnet Pistol, medfört potäter 
i sin ränsel, hvilka han sedan begynte odla. De första försöken misslyckades, 
och först långt senare begynte man förstå sig på att med fördel odla potäter, 
sedan, man i större mängd begynt införa varan.

Under 1808 års krig voro alla, som kunde, bortflyttade till skogarna. 
Många platser utpekas ännu såsom gömställen. Bl. a. en å Knut hemman i 
Packarliy skog belägen grotta af ganska stort omfång, vid foten af det s. k. 
„Amevika-bärget!‘. Öppningen till grottan är ej stor, omkring 1,5 meter i genom
skärning, men efter en 10 fot lång nedgång (ingen vågar numera beträda in
gången eller själfva grottan) säges grottan vidga sig till en ofantligt stor sal. 
Andra remarkabla platser äro ,,Rysslägret11 och „Meitkärr“ i Norrby, samt ,.Ba- 
stubackeu“ — så kallad emedan flyktingarne ditflyttat sina badstugor till för- 
varings- och boningsrum. Någon, gång samlade sig de manliga flyktingarne 
tillhopa och satte sig till motvärn mot genomtågande ryska ströfkorpser. Det 
berättas, att en skara byamän vid Muttom träsk begynt skjuta på ea afdelning 
ryssar, men ej med bättre framgång, än att ryssarne uppbrände deras gårdar 
och utkräfde Kämd på dem de träffade. A  Kola-backen säges ett femtiotal väst
götar ligga begrafna, iivilka i någon skärmytsling stupat eller fallit offer för 
någon sjukdom. En annan sägen förtäljer om huru en rysk kosack förföljt en 
man, som af ryssarne antagits vara i besittning af en myckenhet penningar, 
eller ock en svensk spion, h vilken vid det s. k. Falkbärget i Packarby hunnit 
sticka sig undan. Kosacken observerade dock ej detta, utan rusade i sin vilda 
ifver rakt fram utför det brant stupande bärget och störtade i den därinvid 
flytande bäcken och ljöt döden.

O l)S .!  F iliskt M useillll N:o 7 — 8 samt 9 — 10 utkomma 
såsom ett dubbelhäfte i oktober.

Suom en M useo N :o  .5—6 in n eh å ller : Stiomen Muinaismwstoyhdistyksen 
vuosikertomus 27 tilivuodelta (årsberättelse), af Axel O. Heikel. — Tili Suomen 
Muinaismuistoyhdistyksen rahastosta tilivuodelta 18961lb1897 (årsredovisning), af 
A. G. Hahl. — liistiinnaulUun Kristuksen taiteellinen esitt/s nom vuoteen 1000. I. 
(Den konstnärliga framställningen af Kristus på korset till omkring år 1000.1,), 
af J. J. Tikkanen. (8 afbildn.) — Tarinoita (sägner), rneddel. af Matti Kosken- 
niska, V. A., Fr. Lindgren och O. Ahti.

F inskt M useum  K :o  5 —6 in n eh å ller : Finska Fornminnesföreningens
årsberättelse för det 27:de redovisningsåret, af Axel O. Heikel. — Bedovisning öf
ver F. Fornminnesföreningens kassa under räkenskapsåret 1896'!/51897, af A. G. 
Hahl. Ben konstnärliga framställningen a f  Kristus på korset till omkring år 
lOOO. I, af J. J. Tikkanen (8 afbildn.) — Wasa gymnasii antikvariska samlingar 
föte Wasa brand 1852, af H. J. H. — Historiska sägner, meddel. af K. P. Ju- 
selius.

Helsingfors 1897, Helsingfors Centraltryckeri, V. Henriksg. 4.



E in s k i useum.
jnnska fornminnesföreningens Jvtånadsblad.

N:o 7— 10. -t- 1897 Ju li— Okt.
Prenum erationspriset utgör 2 m. 50 

p. för årgång-en. Föreningens stän 
diga ledam öter erhålla bladet under 
utgifningsåret för  1 mark, som k on 
tant eller i frimärken jem te adress 
insändes till Föreningen.

Försändningar adresseras till 

F . Fornm innesföreningens sekreterare,
H elsingfors, 

Historiska museet.

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

Den k o n s t n ä r li g a  fra m s tä lln in g e n  a f  K ris tu s  på k orset 
tili om krin g å r  1 0 0 0 .

1 1 .

Redan i det syriska Rabula-mamiskrijitet af år 586 (se 
föreg. N:r, fig. 5) funno vi en hel del ur evangelierna häm
tade drag sammanstälda till en i viss mån dramatisk skildring 
af tilldragelsen på Hufvudskalleplatsen. Då detta namn blifvit 
nämdt, så vilja vi tillägga att de bysantinska konstnärerna 
vanligen, till betecknande af stället, under korset anbringa en 
hufvudskalle. Solens och månens uppträdande i detta samman
hang beror antagligen på uppgiften i Lukas evangelium (XXIII, 
44 ocli 45), att solen vid Kristi död miste sitt sken och att 
mörker inträdde intill nionde stunden. I öfverensstämmelse 
med den färgsymbolik, som, i likhet med många andra egen
domligheter, är utmärkande för primitiva konstepoker i allmän
het —  och till dem måste hela medeltiden i flere afseenden 
räknas —  är solen i regeln röd och månen vanligen blå. I 
den senare bysantinska konsten uppenbara sig ofta öfver korset 
flere eller färre veklagande änglar —  ett motiv, som sedan, 
från slutet af tolfhundratalet, vann en stor betydelse i italienska 
framställningar af scenen på Golgata. Under korset stå 
nästan alltid den sörjande Gudsmodren, den Allraheligaste, 
såsom den ortodoxa kyrkan kallar henne, och den lärjunge, 
som var Jesus kärast. Ibland tilläggas, i form af inskrifter, 
Kristi ord till dem båda: »se din son», och »se din moder» 
(Joh. evang., XIX, 26). De två knektarne med lansen och 
ättikssvampen äro däremot lika sällsynta i den bysantinska 
konsten, som de äro vanliga i den västerländska. I rikare
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framställningar tillkomma ännu de med frälsaren korsfäste 
röfvarne, någon gång äfven de honom hånande judarne (Mark- 
evang., XV, 29) eller också af jordbäfningen förskräkta skrift, 
lärde och krigsknektar (Matth. evang., X X V II, 54). Såsom 
exempel på den bysantinska konstens framställning af kors
fästelsen meddela vi i af bild ning midtelpartiet af ett litet trip- 
tykon af elfenben, som förvaras i medaljkabinettet i Paris (fig. 1).

Vid korsets fot stå här Constantinus 
d. st. och hans moder Helena, iförda 
denstyfva bysantinska käjsarkostymen. 
Deras uppträdande vid korsfästelsen 
är en sällsynthet, men ofta ser man 
dem i bysantinska bilder med ett tomt 
kors emellan sig. Constantinus hade 
på forum i Constantinopel låtit resa 
en sådan grupp af sig och sin moder. 
Vårt triptykon torde härröra från slu
tet af tionde eller början af elfte seklet.

Det ständiga upprepandet af samma 
komposition gaf framställningen redan 
tidigt prägeln af något jiåfallande 
ypiskt eller till och med stereotypt. 

Men nekas kan dock ej att genom 
symmetrin i uppställningen, liksom 
genom figurernas vändning mot åskå
daren och deras strängt afmätta håll
ning, ernås en ceremoniel högtidlig

het, som, i synnerhet i de grekiska kyrkornas monumentala 
väggmålningar, ännu den dag som är iclce förfelar en impone
rande värkan.

Vi hafva redan lämnat den fornkristna epoken och tagit 
ett långt steg in i medeltidens konsthistoria. Innan vi öfvergå 
till västerlandet, böra vi måhända erinra om att såväl i den 
grekiska som i den latinska delen af kristenheten medeltiden 
i konsthistoriskt hänseende afskiljes från de älsta kristna seklen 
genom en stor lucka, vållad å ena sidan genom folkvandringen 
och den antika kulturens undergång, å andra sidan genom 
bildstriden, som i mer än ett sekel rasade i det bysantinska 
riket, afbrytande konstens utveckling och hämmande dess 
utöfning.

Då efter ortodoxins seger öfver bildstormarene och, i 
västra Europa, genom Karl den stores kraftfulla bemödanden 
nya kulturperioder begynte, så anslöt sig konsten på hvart- 
dera hållet till den tidigare, så länge afbrutna traditionen, 
hvarigenom konstriktningar uppkommo, som visa ett ofta fraj> 
perande släkttycke å ena sidan med den grekiska konsten

Fig. 1.
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från Justiniani tidehvarf, å andra sidan med den fornkristna i 
det västromerska riket. Denna likhet är i enskilda fall så 
stor, att man kan stanna i tvekan, huruvida ifrågavarande 
arbeten härstamma från tiden före folkvandringens slut och bild
stridens början eller från tiden från nionde till elfte seklet. Efter 
ett nytt, men kortare intermezzo under den politiska förvirring, 
som inträdde genom det karolingiska väldets nedgång, fortsattes 
nämligen den västeuropeiska konstens relativa blomstring under 
uppmuntran af de tyska käjsarne af saxisk stam, bland hvilka 
i synnerhet den siste, Henrik II (1002— 1024), utmärkte sig 
såsom en frikostig mecenat. Först efter hans död inträdde 
hastigt det konstförfall, ur hvars formlösa kaos den s. k. roma- 
niska konststilen senare utvecklade sig.

Af den fornkristna målarkon
sten tyckes den karolingiska hand- 
skriftsillustrationen —  det enda 
som är i behåll af tidens måleri 
— hafva ärft skyggheten för 
att framställa händelser ur det 
nya testamentet. Vi äga i själfva 
värket från liela det karolingiska 
seklet, bland talrika illustrerade 
manuskript endast ett, som inne
håller ett större antal scener ur 
Kristi lif, biskop Drogos sakra- 
mentarium, hvartill vi ännu skola 
återkomma. Evangeliehandskrif- 
ternas konstnärliga utstyrsel in
skränker sig i regeln till de fyra 
evangelisternas bilder. Så mycket 
mera påfallande är det, att elfen- 
bensskulpturen —  den enda gren 
af bildhnggarkonsten, som utöfvades under 
tiden i västerlandet, likasom i det bysantinska riket ända till 
dess undergång — nu, likasom under den tidigare perioden, 
med stor ifver hängaf sig åt skildringen af Kristi lif och fram
för alt af korsfästelsen, livilken visserligen icke häller alldeles 
saknas i handskrifternas miniatyrer och som af tidens författare 
omnämnes äfven bland kyrkornas väggmålningar.

Ibland är skemat helt enkelt. Kristus —  än framstäld 
med skägg enligt den s. k. historiska typen, än upjjträdande 
i den ungdomligt skägglösa idealtypen, sällan iförd den långa 
skjortan (jmf. föreg. N:r af tidskriften, fig. 5— t ), oftast klädd 
endast i ett skörte —  står snarare än hänger på korset, van
ligen med upprätt hufvud och öpjina ögon, på fornkristet vis

Fig. 2.

den äldre medel-
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utan något uttryck af lidande. Undantag äro likväl icke säll
synta, i hvilka hufvudet lutas mot högra axeln och kroppen 
visar en skrämmande aftärdhet eller börjar att hänga. På ett 
karolingiskt guldkors i domskatten i Aachen, hvilket enligt 
traditionen har tillhört käjsar Lothar (840— 855), hänger Kri
stus redan död med mot bröstet nedsjunket hufvud. Ibland 
tillkomma de båda röfvarne, en på hvardera sidan om fräl
saren. Vanligen ses under korset de två knektarne, af hvilka 
den ena genomborrar hans sida, medan den andra uppräcker 
svampen med ättika (se fig. 2), samt Maria och Johannes, 
ibland äfven andra sörjande figurer. Sällsynta äro i karolin- 
giska korsfästelsebilder soldaterna med Kristi mantel, hvilka 
då för lottdragningen betjäna sig af en tombola-lik inrättning.

Det kan ju icke nekas att de västerländska korsfästelse
bilderna i hufvud sak öfverensstämma med de bysantinska, vare 
sig man sedan vill förklara denna likhet genom antagande af 
ett samtida inflytande österifrån eller af ett gemensamt ursprung 
i den fornkristna konsten. Detta sammanhänger med en konst
historisk stridsfråga, som länge sysselsatt medeltidsarkeologin, 
d. v. s. den om det bysantinska inflytandet på västra Europas 
konst —  ett problem, som vi här ha alt skäl att gå ur vägen.

Vi skola nöja oss med att konstatera att så troget de 
karolingiska konstnärerna än i hufvudsak anslöto sig till tra
ditionen, de i alla fall riktade framställningen med nya och 
delvis synnerligen egendomliga motiv. Af fornkristet ursprung 
är segerkransen, som ibland af en himmelsk hand nedsträckes 
öfver Kristi hufvud. Men alldeles ny är ormen, som slingrar 
sig omkring korsfoten, och som tydligtvis hänsyftar på det till 
de första människorna efter syndafallet gifna löftet att kvinnans 
säd skall söndertrampa ormens hufvud. Såsom vi funnit, upp
träda solen och månen redan i Rabulas miniatyr af år 586 
(se föreg. N:r, fig. 5). Men i de karolingiska korsfästelse
bilderna ses i himlakropparnes skifvor solgudens och mån
gudinnans hufvuden (se fig. 2), enligt antika förebilder vanligen 
bärande en strålkrona och en halfmåne på hufvudet, ibland 
äfven fackla och piske i händerna. Å en stor och ovanligt rik 
elfenbensrelief i Miinchen och på ett elfenbensskrin i Braun- 
schweig åka de till och med ännu på hedniskt vis i af hästar 
och kor dragna fyrspann. Likasom i bysantinska framställnin
gar sväfva äfven i karolingiska bilder någon gång öfver korset 
sörjande änglar. De ur sina grafkistor eller grafkamrar upp
stående döde (Matth. evang., XXVII, 52) äro däremot åter ett 
äkta karolingiskt motiv, som sällan eller aldrig anträffas i 
bysantinska korsfästelsescener.
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Då en gång solen och månen i mänsklig gestalt hade 
införts såsom vittnen till Kristi död, så låg det icke mera så 
aflägset att tänka sig hela naturen såsom närvarande och del
tagande, hvarpå äfven jordbäfningen i Kristi dödsstund lätt 
kunde hafva fört tanken. På grund af solförmörkelsen hade 
solen fått inträde i framställningen, på grund af jordbäfningen 
tillerkändes jorden samma iörmån. Och liksom månen inkom 
med solen, så inkom hafvet med jorden. Man kan äfven tänka 
sig att prästerna, som älskade att för åhörarnes räkning utstof- 
fera evangeliernas enkla berättelser, icke försummat att i sina 
predikningar tillkalla alla naturens makter till att sörja vid 
Kristi kors. Huru nu härmed än må hafva förhållit sig, så 
se vi i alla fall »mare», hafvet, och »tellus», jorden, i ett icke 
ringa antal karolingiska elfenbensreliefer närvara vid Kristi 
korsfästelse. Den förra är framstäld under formen af en man, 
som med åre i handen rider på ett hafsvidunder, eller af en 
antik flodgud, som på senromerskt vis ibland bär kräftklor på 
hjässan, den senare (tellus) i form af en på marken sittande 
kvinna med ymnighetshorn och barn till tecken på hennes 
fruktbarhet samt en orm, som slingar sig omkring hennes arm 
eller diar hennes bröst. Ty såsom kräldjur ansågs ormen 
under medeltiden vara särdeles passande till jordens speciela 
attribut.

Icke sällan tillkomma yttermera de fyra evangelisterna, 
nedskrifvande sina berättelser om frälsarens lidande och död, 
jämte deras ur Johannes’ uppenbarelse (IV, 7) tagna s. k. 
»apokalyptiska djur», nämligen ängeln (Mattlieus), lejonet (Mar
kus), oxen (Lukas) ocli örnen (Johannes). Å den relief, som 
är afbildad i fig. 4 ; bära de tre sistnämda evangelisterna, 
enligt ett barbariskt bruk, som var tämligen vanligt under 
medeltiden, i stället för sina egna mänskliga, de motsvarande 
djurens hufvud.

Men än mera utmärkande för den karolingiska epokens 
korsfästelsebilder äro två allegoriska gestalter, hvilka nu göra 
sitt inträde i konsten för att sedan här, likasom i de kyrkliga 
mysteriispelen, under hela medeltiden utföra en märkvärdig 
och maktpåliggande rol.

I den bysantinska konsten äro framställningar af »Ecclesia» 
(kyrkan) och »Synagoga» (judendomen) så sällsynta, att, där 
de undantagsvis förekomma (såsom i en rikt illustrerad grekisk 
evangeliibok från elfte seklet i nationalbiblioteket i Paris), man 
har skäl att förutsätta en idéimport från västerlandet. Där
emot äro Ecclesia och Synagoga tämligen konstanta figuranter 
i de karolingiska korsfästelsebilderna. Deras uppträdande 
berodde tvifvelsutan på den agitation mot judendomen, som
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just vid denna tid sattes i gång af katolska prälater, och tyckas 
de närmare omständigheterna vid deras sammanträffande vid 
Kristi kors stå i sammanhang med en gammal antisemitisk 
stridsskrift: »De altercatione Eccleciae et Synagogie dialogus», 
som erhöll en oförtjänt betydelse, genom att den falskeligen 
tillskrefs den store kyrkofadren Augustinus. Men att de två 
motståndarinnorna till först fingo inträde i konsten just i fram
ställningar af korsfästelsen kan hafva sin förklaring dels däri, 
att kyrkan, enligt den medeltida uppfattningen, ansågs hafva 
blifvit född ur såret i Kristi bröst —  likasom Eva skapades

ur Adams sida —  dels däri, 
att i den katolska gudstjän
sten på långfredagen juden
domens brott att korsfästa 
frälsaren, dess hårdnackade 
vägran att erkänna honom så
som Messias och dess straff 
(genom reciterande af Jere- 
miasklagovisor) med stor tyd
lighet framstår. »Jerusalem, 
Jerusalem, convertere te ad 
deum tuum», ljuder det upp
repade gånger under den
årliga åminnelsefesten af
Kristi död.

Kyrkan —  förvaltarinnan 
af Kristi lekamen och blod, hon som ju i det katolska mess-
offret dagligen förnyar Kristi offerdöd till syndernas förlåtelse,
—  framställes såsom en kvinna, hvilken i altarkalken upp
fångar hans ur såret i sidan strömmande blod. Synagoga 
uppträder däremot på ganska olika sätt, vanligen likväl i 
dispyt med Ecclesia, såsom' skulle konstnärerna afse en illu
stration till nyss nämda jiseudo-augustinska skrift.

Såsom exempel meddela vi emellertid tvänne enklare fram
ställningar, där Synagoga är stäld såsom motstycke till Ecclesia 
på andra sidan om korset. Den äldre (fig. 3) är hämtad ur 
ett dyrbart, redan i förbigående omnämdt manuskript, ett s. k. 
»Sacramentarium», som bevaras i det franska nationalmuseet 
i Paris och hvilket tillkommit på beställning af Karl den sto
res naturlige son, Drogo, biskop i Metz 826— 855. Detta är 
den enda bevarade karolingiska handskrift med talrikare bilder 
ur Kristi lif (se ofvan s. 51), ehuru dessa icke ens här direkte 
illustrera den heliga berättelsen, utan endast kyrkans fester 
till de motsvarande händelsernas åminnelse, eller de vid guds
tjänsten använda bönerna. De små skizzmässigt utförda sce-



—  55 —

nerna äro infogade i rikt och smakfullt ornerade initialer, den 
ifrågavarande i bokstafven O *).

Fig. 4.
Biskop Adalberts elfenbensrelief i stadsmuseet i Metz.

*) „Omnipotens Deus, qui Salvatorem nostrum carnem sumere et crucem 
subire fecisti". Allsmäktige Gud. som lät vår frälsare taga köttet och undergå 
döden på korset (början af messorationen på palmsöndagen).
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Trots sin litenhet är bilden ganska rik på motiv. Öfver 
korset hålles segerkransen af en himmelsk hand, till vänster 
och höger sväfva två änglar samt solen och månen. Kristus 
är skägglös och klädd endast i ett skörte. Hufvudet är ännu 
iijiprätt, men kroppen böjes åt sidan. Vid korsfoten ringlar 
sig den väldiga ormen. Ytterst på hvardera sidan stå Maria 
och Johannes, försänkta i sorg. Vid deras fotter sträcka 
tvänne i mycket litet format tecknade ur sina grafvar upp- 
ståndne händerna mot frälsaren. Med en tredelt flagga i hand, 
emottager Ecclesia vid korset i en kalk det Tir Kristi sida 
sprutande blodet.

Detta är alt typiskt och vanligt på de samtida elfenbens- 
relieferna. Men. ovanlig är framställningen af Synagoga i 
form af en gubbe, hvilken med ett klot eller en rund skifva 
i famnen sitter under korsot och sträcker handen mot den kors
fäste eller kanhända mot Ecclesia. Eljes framställes Synagoga 
alltid i form af en kvinna, ehuru någon gång, vid dispyten 
med Ecclesia, på samma sätt som här sittande och hållande i 
handen en dylik skifva, hvars betydelse ännu icke blifvit på 
ett tillfredsställande sätt förklarad. I den nämda pseudo- 
augustinska stridsskriften betecknas Synagoga uttryckligen 
såsom kvinna —  »dives auro mulier Synagoga», den på guld 
rika kvinnan.

Vårt andra exempel (fig. 4) är en omkring hundra år 
yngre elfenbensrelief, hvilken äfven den låter sig med tämlig 
säkerhet dateras och lokaliseras. Ty nederst se vi, såsom af 
inskriften framgår, porträttet af Adalbert, biskop i Metz omkring 
år 940. Reliefen förvaras ännu i museet i samma stad. Här 
stå Ecclesia oeh Synagoga midt emot hvarandra; den förra 
utförande sin vanliga rol, den senare i sin tur bärande strids 
tecknet, den tredelta flaggan, men vändande sig bort och med 
förskräckelse eller afsky seende sig om mot den i döden seg
rande frälsaren *). Såsom en sällsynt egendomlighet bör här 
påpekas att Adam och Eva i små figurer sitta under korset 
och se upp mot Kristus, hvars återlösningsvärk och död deras 
synd nödvändiggjort.

I den katolska messliturgin bedes psalm CXV **) och 
upprepas särskildt ett par gånger 4 värsen: »Jag vill mottaga 
den hälsosamma kalken» (Calicem salutaris accipiani), det är

*) Angående Ecclesia och. Synagoga se äfven „Suomen museo“, 1897, N:o 
1—2, s. 14 fj.

**) I Luthers öfversättning sanare delen af ps. CXVT, från och med 
10 värsen.
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uttydt: Kristi på korset utgjutna blod. Detta ställes använd
ning vid altarsakramentets (nattvardens) firande har antagligen 
icke varit utan inflytande på Ecclesia-figurens första uppträ
dande vid korsfästelsen, då ju, enligt den katolska uppfatt
ningen, kyrkan, såsom äfven redan antyddes, i nattvards- 
sakramentet ständigt förnyar det stora offret på- Golgata. I en 
med okolorerade pennteckningar rikt illustrerad psaltarhand- 
skrift från förra hälften af nionde seklet, hvilken förvaras i

universitetsbiblioteket i Utrecht, har detta ställe gifvit upphof 
till den bild, som är återgifven i fig. 5. Yi se här Kristus, 
iförd den långa skjortan, hänga på korset med mot axeln 
lutadt hufvud och slutna ögon, altså redan död, medan en 
krans sväfvar öfver hans hjässa. Till höger stå Maria och 
Johannes, försänkta i sorg, till vänster en halfnaken man, som 
här ersätter Ecclesia. Han uppfångar nämligen i en kalk det 
ur Kristi sår strömmande blodet och antyder tillika scenens 
mystiska samband med altarsakramentet genom att mot ett i 
en kyrka stående altar sträcka ett fat med små runda före
mål, hvilka antagligen föreställa nattvardsbrödet (hostiorna) 
och hvilka hänsyfta på uttrycket (värs 8): »tibi sacrificabo 
hostiam laudis» —  »jag vill bringa dig ett tackoffer» *).

* *
*

*) A f de öfriga i vår afbildning meddelade motiven sammanhänger det 
ena — mannen, som med sitt spjut hotar den halfnakne vid. korset, med. värs 1. 
„mea jag varder svårligen plågad11, det andra de framför templet liggande 
liken och. mordsoenea, med värs 6: „dyrbar är för Herrea hans heliges död .
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Vi skola för denna gång icke gå längre i vår framställ
ning af korsfästelsebildens utveckling, utan till slut endast 
påpeka, såsom ett gemensamt drag för dessa älsta perioder 
af den kristna konsten, att sträfvan att i framställningen inlägga 
en värdig skönhet, som visserligen ibland ganska ofullkomligt 
ernås, i allmänhet öfverväger sträfvan efter dramatiskt uttryck 
af lidande hos Kristus samt af sorg och smärta hos Maria och 
Johannes. Det ungdomliga tycket och de ofta korta, nästan

Tig. 6.

barnsliga proportionerna har den karolingiska konsten likaledes 
ärft af den fornkristna. Ett gemensamt drag är äfven att 
Kristi fötter, i den bysantinska konsten alltid, i den väster
ländska ända till långt in i medeltiden, äro stälda bredvid 
hvarandra och fästade vid korset med två spikar.

Den korsfästelsebild, som måhända bäst bland alla beva
rade, åskådliggör nyssnämda ideala tendens, är utskuren i en 
elfenbensskifva, som smyckar främre pärmen af en messbok, 
hvilken den konstälskande käjsar Henrik II år 1014 förärade 
S:t Georgsklostret i Bamberg och som nu bevaras i statsbiblio- 
teket i Munchen (se fig. 6).

Kristus står ännu upprätt på korset, med endast svagt 
lutadt hufvud. Af de två knektarne är den ena en blott obe
tydligt förändrad upprepning af motsvarande figur i »Frans II:s
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evangeliar» (jmf. fig. 2) oeh kan tjäna oss såsom ett godt 
exempel på huru den medeltida konsten ur äldre förebilder 
upptog motiv, hvilka sålunda kunde fortlefva genom århundra
den. Johannes är undantagsvis skäggig. Öfver korset ses 
solen, månen och sex änglahufvud, därunder ur sina grafvar 
uppstående döde. I afseende å utförandets förträfflighet kan 
detta arbete jämföras med det bästa vi hafva i behåll af forn- 
kristen elfenbensskulptur — och detta vill icke säga så allde
les litet, huru mycket än konsten, redan då kristendomen till 
först begynte skänka henne nya uppgifter att behandla, hade 
sjunkit sedan sin lysande storhetstid. I alla fall skulle man 
väl knappast, med ifrågavarande korsfästelserelief inför ögonen 
kunna ana att konsten redan befann sig på randen af en 
brant, utför hvilken hon skulle störta i ett djup, därifrån hon 
endast långsamt och med outsäglig möda åter förmådde arbeta 
sig upp.

Under den af oss återgifna hufvudscenen är —  likasom 
för öfrigt redan i den syriska miniatyren af år 586 och å de 
små oljeflaskorna i Monza (se föreg. N:r, fig. 3 o. 5) samt på de 
flesta karolingiska korsfästelsereliefer af elfenben —  afbildad 
kvinnornas besök vid Kristi graf, hvilken scen skall erinra om 
hans uppståndelse, d. v. s. om att frälsarens död var en död 
till seger ocli lif. Det är nämligen en egendomlig omständig
het, hvilken förut veterligen icke blifvit påpekad, och livartill 
vi tills vidare ej kunna lämna förklaringen, att Kristi seger
rika uppståndelse —  den viktigaste trosartikeln och under
panten på den kristna vissheten om ett lif efter detta —  att 
just denna händelse, utan hvilken, såsom aposteln säger, vår 
tro vore af intet värde (I Kor., XV, 14), af konsten sist af 
alla, d. v. s. först under den senare medeltiden upptogs till 
omedelbar framställning. Till och med i illustrationen till den 
apostoliska trosbekännelsen i slutet af den redan nämda psaltar- 
handskriften i Utrecht, hvilken illustration likväl punkt för 
punkt i bild åskådliggör trosartiklarnes innehåll, är uppstån
delsen antydd endast genom kvinnornas besök vid grafven.

J. J. Tikkanen.
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E n  b r a n d g r a f  å Y li s k y l ä  ( Ö f v e r b y )  k y r k o g å r d  i B j e r n o .

Då jag 1893 på tjensteresa vistades i Bjerno socken af Åbo län, 
visade man mig på Arpalaks gård några fornsaker ifrån heden tid 
upphittade å Yliskylä (Öfverby) kapeils kyrkogård, som ligger inom 
nämnda hemmans egor. Kyrkogården hade för några år sedan blifvit 
utvidgad och öfverkommos fornsakerna i den nya delen af densamma. 
Fynden gåfvo anledning till en närmare undersökning af platsen, 
hvarvid anträffades en brandgraf från folkvandringstiden och 11 graf- 
var med obrända lik ifrån hednatidens sista tidsskede.

Yliskylä begrafningsplats ligger på en liten backe nere i en af 
bördiga fält upptagen dal, som längs den ifrån Uskela socken kom
mande Yliskylä ån sträcker sig c. 20 km. söderut ända till hafvet. 
Denna ådal har i en aflägsen forntid varit en lång och smal hafsvik, 
hvilket bekräftas bl. a. af Pojobys (några kilom. norr om Yliskylä 
kyrka) ursprungligen finska namn PohjankyXä,, hvilkefe autyder att 
denna by legat vid yttersta bottnen af en vik. Pojoträsk, som endast 
obetydligt (25 fot) höjer sig öfver hafsytan, och Yliskylä ån utgöra 
de sista minnena af densamma. Ehuru man i våra dagar med segel
skutor kan komma endast till eti Kuormuksenporras benämnd bro i 
Lupaja by, 3 km. söder om Bjerno kyrka, måste denna hafsvik i 
fordna dagar varit segelbar ända till Yliskylä och till vattenfallet 
vid Pojogård.

Jag har velat förutskicka dessa anmärkningar enär de i viss 
mån förklara förekomsten af det stora antalet nitnaglar i fyndet 
från folkvandringstiden, hvilka nitnaglar föga kunna härröra från 
annat än defc skepp, hvarined man seglat upp i ån eller viken, hvilket 
man dragit upp på land och bränt tillsammans med den eller de 
aflidna.

Fyndet ötverkoms genom gräfning af kanaler eller diken, 
hvarvid i den omrörda jorden till först anträffades spridda nitnaglar, 
hvilka vid upptagningen af sten synbarligen rubbats ur sitt ursprung
liga läge. Nituaglarna upplockades och blefvo talrikare, ju närmare 
arbetarene kommo till det egentliga fyndsfcället. Slutligen upphittades 
en stor mängd fornsaker samlade till en enda hög af ungef. 60 å 7 0 
ctm:s bredd och 30 ä 40 ctm:s höjd. Fornsakerna lågo så att säga 
inbäddade i en myckenhet kol, aska och brända benskärfVor. Sköld
bucklorna voro fyllda af sådana samt af nitnaglar och andra mindre 
föremål. Svärden voro afsigtligt hopböjda, de längre spjutspetsarna 
och sköldbeslagen likaså. Sanden under och närmast på sidorna om 
fyndet var bränd. Grafgodset låg påtagligen ofvan den ursprungliga 
jordytan, och. öfver detsamma hade kastats en låg med sfcenar bemängd 
jordkulle. Det berättades neml. att marken på detta ställe förut 
varit något högre än den omgifvande jordytan. Då stället bereddes
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till begrafningspiats påfylldes annorstädes jord till minst 30 cmt:s 
höjd, men på detta ställe upptogos stenarne och jemnades öfversta 
delen af kullen till höjd med den öfriga (påfyllda) markens nivå. 
Till följd häraf voro fornsakerna vid upphittandet betäckta med ett 
jordlager af endast c. 15 ctm:s tjocklek.

På grund af spännet fig. 29, en i Skandinavien vanlig form, och 
några andra samtidiga fornsaker måste man antaga att fyndet kom
mit i jorden mot slutet af folkvandringstiden eller ungefär på 600-talet 
eft. Kr. f. Förutom det nämnda spännet äro de flesta spjutspetsarna 
af skandinaviska former, då deremot de höga sköldbucklorna äro 
främmande för länderna vester om Östersjön, men väl förekomma 
i åtskilliga ungefär samtidiga fynd ifrån sydvestra Finland och Ta- 
vastland.

Fyndet innehöll följande fornsaker:

Fig. 7. — V8. Fig. 8. — ‘/a-

Tvenne höga sköldbucklor med en vidgad klackformig spets. Den 
ena 150 mm, fig. 7, den andra 170 mm. hög, fragmentarisk. I bräd
den af den ena synes på fyra ställen tvenne bredvid hvarandra lig
gande hål för de naglar, som fästade bucklan vid sjelfva skölden- 

Tre sköldbucklor, med svagare utvecklad klack och af en mera 
nedtryckt form än de förra; deras resp. höjd är 135, 105 och 85 mm. 
Brädden på. allesamman äro af rost så skadade att man ej kan se 
hålen för naglarne.

En sköldbuckla med jemntjock spets, 107 mm. hög; i brädden på 
fyra skilda ställen ett hål för naglarne fig. 8.

17 stycken fragment af sköldbeslag, af hvilka 6 försedda med 
handtag äfvensom ett hopböjdt jerabeslag måhända äfven det här
rörande från en sköld. A f sköldbeslagen äro de längre hopböjda och 
de flesta försedda med kupiga knappar, (fig. 9) dessutom finnes 13 lösa 
dylika knappar.



Fig. 13, 14. -  »/a-



Fig. 18. -  V3.

Fig. 23. -  7r

Fig. 15. —

Fig. 19. -  V,.

Fig. 16. -  '/a-

Fig. 20 a, b. -  7r

Fig. 17. — 7



Fig. 29. -  V,.
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Ett rännformigt bronsföremål. af brutet j hvardera ändan, fig. 10; 
har måhända på ett eller annat sätt användts såsom kantbeslag.

Två mindre jernnaglar med små kupiga knappar af brons, än
darna omböjda; sannolikt använda till att fästa sköldbucklan vid 
skölden.

Fyra stycken hopböjda jernsvurd med grund „blodrand“ fig. il. 
A ett, som vid böjandet synes brutits i tvenne hälfter, finnes på ändan 
af tången rester af tre ofvanför hvaraudra liggande skifvor eller 
fragment af svärdsknappen med sitt nnderlag; fig. 12.

Fyra jernkriifvar, af hvilka 2 hafva den form som fig. 14 fram
ställer; en ses fig. 13 och en afbruten har emellan baken och tången 
en inskärning såsom på yngre jernålderns knifvar är vanligt.

Fem med korta skaftrör och på midten afsmaluande blad för
sedda spjutspetsar af .samma form som fig. 15 och eii spjutspets med 
långt skaftrör, fig. 10. Tvenne hopböjda spjutspetsar med hullingar 
och tånge, och en till tången, för skaftets fästande, hörande jernhålk 
fig. 17 och 18.

En med tånge försedd pilspets, fig. 19.
Fem jernbeslag af något varierande storlek, för okändt, ändamål. 

De på fyra stäilen parvis ställda, med kuliriga hufvuden försedda 
naglarne äro på nndre sidan omböjda. Det största af dessa (fig. 20 
a, b) är svängdt, de öfriga äro jemna.

Ett med två klackar försedt föremål (nitDagel?) den ena änd- 
plattan har formen af en sned paraleilogram.

En bältesölja af jern med bronsnål, hvars spets är böjd ocli hvars 
bakre del bildar en halfrund skifva. De tre nitarne å den ovala 
skifvan äro försedda ined försilfrade bronshufvuden, fig. 21.

Ett rektangulärt försilfradt jernbeslag börande till samma bälte; 
har ursprungligen haft fem bronsnitar, af hvilka blott en finnes qvar, 
som på undre sidan fasthåller en liten rektangulär jernplatt.a fig. 22.

En jernring, och en annan mindre dylik, vid hvilken hänger ett
i nedre ändan tillplattadt och klnfvet åndbeslag, måhända ifrån ett
slags redskap, som vanligen blifvit betraktadt såsom ridpiska; änd- 
beslaget skulle i sådant fall fasthållit pisksnärten; fig. 23. Ett snarlikt 
men fullständigare,, med jernskaft försedt, sådant föremål finnes afbildadt 
F. Fornm. för:s tidskrift XII fig. 127.

11 stycken jernföremål med hopböjda ändar, måhända s. k. ..vis
kar k' eller hästskor; de sakna dock den brodd, som på senare tiders 
viskari finnes; fig. 24 och 25.

3 st. jernbeslag, ett hvart bestående af tvenne plattor samman
hållna af t,vå nitnaglar fig. "26.

850 st. nitnaglar, en del c. 90 mm. långa, en annan del hälften 
kortare eller 45 a 50 mm, fig. 27, 28, äfvensom några dragspikar med 
fyrkantig tillplattad och omböjd spets; fig. 29.

Hj. Appelgren.
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Om likbränn ing i b å t a r  u n d e r den y n g r e  j ä r n å l d e r n  i F i n l a n d .

Den, som besöker Statens Historiska Museum, skall vid en upp
märksam granskning af de i skåpen utstälda järnaldersfynden från 
västra Finland lägga märke till, att flera af dem innehålla bland 
vapen, husgeråd och smycken äfven ett större eller mindre antal 
klink- eller nitnaglar (jfr. fig. 27 och 28). Dessa spikar, hvilkas 
ändamål tydligen måste hafva varit att fasthålla två bräder, plankor 
eller ribbor mot hvarandra, äro af mycket olika längd: de minsta af 
dem mäta 1,6 cm mellan de båda nithufvuden, medan de största äro 
ca 9 cm långa. Några af dessa klinknaglar äro dubbla eller fler
dubbla, d. v. s. de bestå af två eller flera järnsömmar mellan två 
aflåuga järnbeslag (fig. 26).

På hvilka föremål hafva dessa nitaaglar varit anbragta, är eu 
fråga, hvilken betraktaren helt naturligt gör sig. Vi kunna tänka på 
kistor, sadlar, seltyg1), sköldar2) och åtskilliga andra saker af trä och 
läder, och antagligen har en del af klinknaglarna värkligen suttit på 
de nämda föremålen. Men när de, som å några graffält med lämnin
gar af brända lik, uppträda i stor mängd, då kan blott en förklaring 
för deras ändamål finnas, nämligen den, att de härröra från båtar 
eller mindre skepp, i hvilka de döda blifvit brända. Att detta icke 
endast är en gissning, bevisa dels många fynd i Skandinavien och 
andra länder, där lämningar af klinkbygda skepp blifvit påträffade 
i grafvar, dels berättelser om berömda hjältars högsättning i skepp i 
de skandinaviska sagorna och i öfriga med dem ungefär samtidiga 
skriftliga uppteckningar.

En utförlig behandling af detta ämne finna vi i en uppsats af 
Oskar Montelins med titeln „Om högsättning i skepp under vikinga
tiden* 3) och en ännu mera omfattande utredning ger D. Anutschins 
arbete „Slädar, skepp och hästar, använda (som offer) vid likbegängel- 
ser” 4). Då vi först vid en jämförelse med de norska och svenska fyn
den tillfylles kunna förstå de antydningar, som våra egna graffynd 
gifva, så vilja vi här i korthet redogöra för innehållet af Montelius 
intressanta afhandling.

’ ) Jfr. O. Rygh, Norske Oldsager, sid. 22.
*) En. sköldbuckla, i hvars ena nithål en Minknagel sitter, hittad i en graf- 

hög från vikingatiden vid floden Sjasniga (en af Paschaflodens tillflöden) om
kring 150 km nordost från staden Nowaja Ladoga, afbildas af N. E. Branden- 
burg i Kypranu KTicnaro IIpn:ia;uw«,;T. Pl. X III  fig. 6.

*) Svenska fornminnesföreningens tidskrift V I, sid. 149.
*) AHy«min>, Cann, .ia;n,n h  ko h h  K ain . iipnHa;j.TC>KiiocTii noxoporaaro oöpa â i ÄPeB" 

thoch, rpyaw Hmii. M ocko bck . apxeoa. ofim ecTB a X IV , sid. 152.
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Ur de isländska sagorna och den prosaiska Eddan anför författa
ren nagra ställen, hvilka tala om hjältar, som obrända blifvit hög- 
satta i skepp, samt andra berättelser, hvilka lära oss känna seden att 
bränna den döde med hans skepp. Här må endast upptagas ett citat 
ur Håkan den godes saga: Sedan kung Håkan år 954 besegrat Erik 
Blodyxes söner, tog han ,,de af Erikssönernas skepp, som lågo på det torra, 
och lät- draga dem upp på land. Sedan lät han lägga Egil Ullsärk jämte alla, 
som lallit på hans sida, i ett skepp, som öfverholjdes med jord och sten. Han 
lät äfven uppsätta flera skepp, och i dem bära de fallna. Man. ser ännu högarna 
söder om Frejderbjerg. Höga bautastenar stå vid Egil TJllsärks graf.* - Ut
rymmets knapphet förbjuder oss att anföra de andra af Montelius 
citat nr de isländska sagorna, så intressanta och upplysande de än 
äro. Däremot kunna vi icke neka oss nöjet att ur hans uppsats af- 
trycka en svensk öfversättning af den utförliga berättelse om en 
varjagisk höfdings likbegängelse, som har bevarats åt oss i en arabisk 
reseskildring från början af 900-talet.

Araben Ibn Ahmed ben Fosslan, som år 922 af kalifen El Muk- 
tedir (907—932) blifvit sänd till bulgarerna vid Wolga, berättar att 
han på sin resa sammanträffade med män, som han kallar Kus — 
svenska varjager — hvilka kommo seglande nedför Wolga för att 
drifva handel med landets inbyggare. Under hans vistelse hos dessa 
män dog en af deras höfdingar ocK Ibn Fosslan begagnade sig med 
intresse af detta tillfälle att lära närmare känna ceremonierna vid en 
varjagisk likbegängelse, om hvilka han hade hört så märkliga saker. 
„De lade den döda, berättar han, i hans: graf och försågo denna med tak för 
tio dagar, till dess de blefvo färdiga med tillskärningen och förfärdigandet af 
haus kläder. Om det är en fattig man, så bygga d.e åt honom ett litet fartyg, 
lägga honom däri och. förbränna det. Men då en vik dör, samla de hans gods 
och dela det i tre delar. Den ena tredjedelen är för hans familj, för den andra 
göra de honom kläder, för den tredje köpa de rusdrycker för att dricka dem på 
den dagen, då trälinnan ger sig döden och blir bränd med sin herre. Men. de 
hängifva, sig åt njutningen af vinet på ett vanvettigt vis och dricka det oat bru
tet dag ocli natt. Ofta dör en. af dem med bägaren i hand,“.

,0 m  en af deras höfdingar dött, så frågar lians släkt hans trälinnor eller 
trälar: ’Hvem af Er vill dö med honom?’ Då svarar en af dem: Jag’. Om
lian har uttalat detta ord, så’ är han därigenom bunden, och han har icke längre 
frihet att någonsin draga sig tillbaka; äfven om lian ville det, så tillåter man. 
det icke. Men vanligtvis är det trttlinnorna, som göra det. Så, när den man, 
om hvilken. jag nvss berättade, var död, fragade de hans trälinnor: Hvom vill 
dö med honom?1 En af dem svarade: ’Jag’. Då öfverlemnades hon åt två 
trälinnor, som måste bevaka henne och följa henne, hvart hon än gick, ja 
stundom tvådde de till och med hennes fötter. Man började därefter att träffa 
förberedelser till begrafningen, att skära till kläder åt den döde och att vidtaga 
alla andra anordningar, som voro erforderliga. Flickan drack emellertid alla
dagar, sjöng, samt var glad och förnöjd11.

"När nu den dag kommit, på hvilken den döde och trälinnan skulle brän
nas, gick jag till floden, hvari hans skepp legat. Men detta var redan draget 
upp på land; fyra trästockar upprestes framför skeppet, och omkring detsamma 
stäldes stora menniskoliknande bilder af trä. Därpå drog man skeppet upp pa
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bålet. Folket gick under tiden fram och tillbaka, talande ord som jag ej för
stod. Men den döde låg ännu ett stycke därifrån i sin graf, iivarur de ännu 
ej hade hämtat honom. Sedan tommo de med en ii vilobänk, stälde den på skeppet 
och betäkte den med. vadderade och stickade tyg, med grekiskt guldtyg och 
med kuddar af samma ämne. Så kom en gammal qvinna, hvilken de kallade 
Dödsengeln, och utbredde de nämda sakerna på bänken. Det är hon, som om
besörjt klädernas förfärdigande och hela utrustningen; det är ock hon. som 
dödar trälinnan. Jag såg henne; det var en liten qvinna med dyster och elak 
blick11.

„När de kommo till hans graf, aflägsnade de jorden från trätaket, afkastade 
detta ocli uttogo den döde, som ännu låg i den klädnad, hvari lian dött. Då såg 
jag, huru han blifvit alldeles svart af kölden i landet. Men med honom hade 
de lagt i hans graf berusande drycker, fruktei- och en luta, hvilket allt de nu 
togo derur. Den atiiJnc liade*emellertid, med undantag af färgen, icke förändrat 
sig. Därpå klädde de honom i hosor, byxor, stöflar, en ’kurtak’ och :chaftan’ af 
guldtyg med gyllene knappar, ocli satte på honom en mössa af guldtyg, besatt 
med zobel. Sedan buro de in honom i det på skeppet befintliga tältet, satte 
honom på det med vadd stoppade täcket, understödde honom mod kuddar, bnrn 
in berusande drycker, frukter och välluktande örter, hvilket alt de lade bredvid 
honom. Äfven bröd. kött och. lökar lade de framför honom. Därpå förde de 
fram en hund, skuro honom i två delar och. kastade dem. i skeppet; lade sedan 
alla hans vapen vid hans sida; förde fram två hästar, hvilka de jagade så länge 
att de dröpo af svett, hvarpå de sönderhö.sjgo dem med sina svärd och kastade 
deras kött in i skeppet. Sedan blefvo två oxar framdrifna, likaledes sönder
huggna och kastade i skeppet. Slutligen förde de fram en tupp ocli en höna, 
slagtade äfven dessa och kastade dem likaledes dit in“.

„Då det var fredag middag11, heter det vidare, „så förde de trälinnan till 
en ställning, som de hade gjort, och som liknade den framspringande gesimsen *) 
på en dörr. Hon satte sina fötter på männens flata händer, såg ned på ställ
ningen och talade något på deras språk, hvarpå de släpte ned henne. Därefter 
läto de henne åter uppstiga, ocli iton gjorde på samma sätt som första gången. 
Äter släpte man ned. henne och lät henne för tredje gången uppstiga, hvarvid. 
hon gjorde som de båda första gångerna. Sedan räkte de henne en höna. på 
hvilken hon afskar hufvudet, som hon bortkastade. Men hönan tog man och 
kastade henne in i skeppet. Jag frågade tolken, livad det var hon hade gjort. 
Han svarade. Första gången sade hon: ’Se, här ser jag min fader och min
moder’ ; andra gången: ’Se, nu ser jag alla mina aflidna anförvandter sitta till
sammans’ ; men tredje gången: ’Se, där är min herre, han sitter i paradiset. 
Paradiset är så skönt ocli så grönt. Hos honom äro hans män och svenner. 
Han ropar mig. Fören. mig då till honomn‘. Då förde de henne till skeppet. 
Men hon drog af sig sina båda armband ocli gaf dem åt den qvinna. som man 
kallar Dödsengeln, ocli som skall mörda henne. Afven sina båda benringar drog 
lion af sig och räkte dem till de två henne tjänande trälinnoma, som kallas 
Dödsengelns döttrar. Därpå lyfte man upp henne på skeppet, men lät henne 
ännu icke komma in i tältet. Nu trädde några män fram med sköldar och staf- 
var; de räkte henne en bägare med en berusande dryck. Hon tog den, sjöng 
därvid och tömde bägaren. "Härmed11, sade mig tolken, ..tager hon afsked af 
sina kära“. Därpå räktes henne en annan bägare. Hon tog äfven den och 
uppstämde en lång sång. Då befalte den gamla qvinnan henne skynda sig att 
tömma bägarn och att inträda i det tält, där hennes herre l&g. Men flickan 
hade bliivit bestört och obeslutsam; hon ville gå in i tältet, men stack blott

*) Betydelsen af det här begagnade arabiska ordet är ej fullt säkert.
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hufvudet mellan taltet och skeppet. Strax tog den gamla henne i hufvudet 
iörde henne m i taltet och trädde sjelf med henne in deri. Männen begynte 
genast att sia med stafvarna på sina sköldar, på det att intet ljud af hennes 
skrik skulle höras, hvilket kunde förskräcka de andra flickorna och göra dem 
obenägna att en gång gå i döden med sina herrar.

Sedan det därpå berättats, att sex män gått in i tältet och misshandlat 
flickan, heter det: „Därpå lade de henne utsträkt vid sidan, af hennes herre. 
Två fattade, henne vid fötterna och två vid händerna. Den gamla qvinnan, som 
kallades Dödsengeln, lade ett rep om halsen på henne och räkte det åt två af 
männen för att de skulle draga till det; sjelf gick hon fram med en stor, bred- 
bladig knif och stötte in den mellan hennes refben, hvarpå hon åter drog ut 
den. Men de båda männen strypte henne med repet till dess hon dog“.

„Nu framträdde den dödes närmaste anförvandt naken, tog ett stycke trä, 
antände det, gick baklänges till skeppet, hållande det brinnande trästycket i ena 
handen och den andra handen äfven på ryggen, tils det under skeppet lagda 
träet tagit eld. Därpå kommo äfven de andra fram med brinnande trästycken; 
hvar ocli en bar ett stycke, som redan brann i öfre ändan, ocli kastade det på 
bålet. Snart tog detta eld, och elden fattade inoin kort i skeppet, tältet, mannen 
flickaa och alt som var i skeppet. Då uppstod en stark viinl, hvarigenom elden 
ökades och lågorna stego än högre41.

„Vid min sida stod en af ryssarna, som jag hörde tala med den bredvid 
stående tolken. Jag frågade tolken, hvad ryssen sagt honom, och fick till svar: 
,,I araber11, sade han, „ären dock ett dumt folk. I tagen den man, som alla 
är Eder den käraste och mest ärade, och kasten honom ned i jorden, där krä
lande djur och maskar äta honom. Vi däremot bränna honom i ett ögonblick, 
så att han. ofördröjligen och utan väntan går in i paradiset11. Därpå brast han 
ut i ett ohejdadt skratt, och tilläde sedan: ,,Den kärlek, som hans herre (gud)
hyser till honom, gör att vinden redan blåser och i ett ögonblick tager honom 
med sig“. Ocli i sanning, det dröjde ej länge, innan bålet och skeppet och flickan 
jämte den aflidne förvandlats till aska“.

„Därpå uppkastade de på den plats, där det ur floden dragna skeppet stått, 
något, som liknade en rund hög, uppreste i dess midt en stor träpåle och skrefvo 
därpå den aflidnes namn jämte namnet på ryssarnas konung. Sedan begåfvo 
de sig bort“.

Ibn Fosslans ocli de isländska sagornas berättelser bekräftas af 
ett stort antal graffynd på. den skandinaviska halfön. Montelius upp
räknar minst 40 dylika grafvar i Sverge och Norge samt beskrifver 
utförligt ett tiotal af dem. För en jämförelse med våra finska graf- 
var äro de skandinaviska högar af största intresse, i hvilka man 
jämte lämningar af ett skepp funnit brända ben och af eld skadade 
fornsaker. Det märkligaste fynd af detta slag anträffades år 1874 i 
en stor grafhög vid Möklebust nära Eids kyrka i Nordre Bergenhus 
arat i Norge. Den för några år sedan aflidne norske fornforskaren 
A. Lorange, som ledde högens undersökning, ger följande af Monte
lius i svensk dräkt återgifna beskrifning af fyndet.

Möklebusthögen låg på en trän stranden jämt och sakta uppåt sluttande 
slätt med fri utsikt öfver den. till Eids kyrka inskjutande hafsfjorden. Högen 
är rund, mäter 3 '/, m i lodrät höjd och 27 m i genomskärning och var uppförd
med särdeles stor noggrannhet och. omsorg. På högens botten traftades
ett lager af kol och bränd jord med inblandade små benbitar l\ågot högre
låg ett annat liknande lager. „Inom en oval af 8 m längd och 4 m bredd voro 
bägge dessa lager liksom späckade med klinknaglar och spikar, liksom äfven
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med; brända benbitaru.  Här lågo många »sköldbucklor, spridda omkring i
de mest olika ställningar, än ensamma, än flera tätt bredvid hvarandra och två 
gånger var en instucken i en annan. I nästan hvar och en af dem lågo klink- 
naglar, tydligea ditlagda med afsikt, liksom äfven några sköldbucklor voro afsikt - 
ligt fylda med. brända ben och kol. Därjämte fann. man på olika ställen fem 
pilspetsar,, och. upprepade gånger märktes dels runda, dels på den. ena sidan, 
något flatskurna, tumstjocka, förkolnade stänger, som sannolikt voro lämningar 
af pilbågar och spjutskaft.

Kära högens midt låg en. stor klump af starkt förbrända och. med afsikt 
sammanböjda vapen och andra järnsaker, hvilka så hade genomträngt den om- 
gifvande sanden, med rost, att flera tyvärr afbrötos under försöket att draga 
dem fram. Rakt under denna klump hittades ett betselmunbett,. och därunder 
i. ett i högens naturliga botten gräfdt hål, en hel samling af 12 sköldbucklor, 
som alla lågo med öppningen nedåt och tillsammans bildade ett högt, hvälfdt 
look öfver ett stort, präktigt bronskarl, hvilket var löst nedsatt i sanden utan 
något annat skydd än detta egendomliga lock.

Bronskärlot,. som är prydt med emalj (hvit, gul,, röd och mörkblå), var till 
omkring två tredjedelar fyldt med brända ben. Dessa voro icke, som i graf- 
kärlen från bronsåldern och den. äldre järnåldern, rentvättade, utan blandade 
med kolbifcar och aaka. Bland de brända benen lågo spridda mångfaldiga bitar 
af förbrända järnsaker och klumpar af smält brons, sannolikt lämningar af pryd
nader. Midt i benmassan, låg. en stor pilspets och dessutom på olika ställen 6 
runda,, mer än halfklotformiga spelbrickor och 3 aflångt fyrkantiga tärningar 
af ben. Bland de brända benen lågo vidare två större 'benkainmar, en stor pärla 
af mörkt glas med hvita böljefigurer, en nyckel af järn m. m. Nyckeln har 
sannolikt liört till den dödes skeppskista; åtskilliga till denna hörande beslag 
hittades- vid aidan at den ofvan beskrifna klumpen af jämvapen. I sanden tätt 
vid norra sidan af bronskärlet lågo några obrända ben insvepta i ogarfvadt 
getskinn. Dessa ben äro väl lämningar af lifsmedel, som varit bestämda till 
proviant åt den aflidne under hans färd till själarnas land.

Intet tvifvel kan finnas därom, att den stora mängden, af klinknaglar och 
spikar, som lågo i högen, äro lämningar af ett skepp. Detta bevisas af deras 
antal, af deras olikhet efter de olika ställen, där de varit använda på skeppet, 
samt af en ring för mastea, en stor krok, måhända en förtöjningskrok,. ocli 
stora skepp&beslag, som hittades bredvid vapnen. Högens innehåll blir lätt för
klarligt om vi påminna os& Ibu Fosslans berättelse. Liksom vid Volgas strand 
hade man här på den norska kusten dragit ett skepp upp på land, prydt det 
med sköldar kring relingen, bragt den döde höfdingen ombord med vapen och. 
en eller flera hästar, samt satt eld på skeppet. Då bålet slocknat, hade man. 
plockat ihop de flesta benen, och lagt dem jemte åtskilliga af elden ej helt för
tärda föremål i ett sällsynt och. kostbart bronskarl, som den aflidne troligen sjelf 
fört hem från. främmande land, och hvarpå han satt s-tort pris. Tolf sköld
bucklor af de med skeppet brända sköldarna lades som ett skyddande lock öfver 
kärlet, hvilket derpå nedsatte^ i. en i marken gräfd fördjupning. Proviant lades 
vid sidan, och det hela takten med sand. Närmast öfver grafurnan lades betslet 
måhända för att strax vara till hands ; däröfver lades vapnen, vid sidan af dem 
lämningarna af »keppski&tan och rundt däromkring alt det öfriga, som var kvar 
efter bålet. Sedan uppka&tades högen och omgafs med ett djupt dike för att 
afleda fuktigheten från högen& inre.

Dessa grafvar, i hvilka klinknaglarna och några beslag utgöra 
den. enda återstoden af de brända fartygen, kunna icke gifva oss 
någon föreställning om skeppens- storlek och form. Lyckligtvis har 
inan dock: å. många, ställen i den skandinaviska norden påträffat mer
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eller mindre tydliga lämningar af obrända fartyg och två grafhögar 
i Norge hafva t. o. m. innehållit väl bibehållna skepp.

Synnerligen präktiga äro de fynd, hvilka äro gjorda vid Ultuna 
och T endel i Uppland. Vid Ultuna, en ort som ligger vid Fyrisån 
nära Upsala, fann man ar 1885 i en grafhög tydliga rester af ett 
fartyg, i hvilket en krigare blifvit begrafven med sina rikt ornerade 
vapen och sitt husgeråd. Nära fartygets ena ända lågo delar af två 
hästskelett, vid den andra obrända ben af svin, gås och andra hus
djur. Vapnens former och ornamentik hänvisa detta fynd till 7:nde 
seklet e. Kr. De här funna klinknaglarna öfverensstämma i form 
och längd med dem från de finska graffynden.

A f delvis samma karaktär, men ännu rikare äro de fynd, som 
af en händelse upptäktes å Vendels kyrkogård. Upptagna vid flera 
olika tillfällen — de till först funna föremålen svårt skadade af npp- 
täckarena, några okunniga arbetare, de senare fynden med största 
möjliga noggrannhet undersökta af den svenske arkeologen dr Stolpe 
— väcka de smakfullt utstyrda vapnen, de präktiga smyckena och 
de talrika redskapen, där de äro utstälda å Svenska Nationalmuseum, 
hvarje betraktares intresse och beundran. Ur Monteiius uppsats och 
ur den af honom författade nya katalogen till Nationalmuseets för
historiska afdelning låna vi följande utdrag. Hela antalet grafvar på det 
inom Yendels kyrkogård upptäkta forntida graffältet utgör 14. De likna alla 
hvarandra dftruti, att den döde obränd. jordats i båt jämte fullständig uppsätt
ning af husdjur, vanligen 3 hästar i rad. efter hvarandra på styrbords sida i 
båtens främre hälft och på babords sida en tjur, två svin, två får och två eller 
flera hundar. Båtarnas längd, växlade mellan 7,60 och 10,50 m. Emedan dessa 
fartyg ej stått på den ursprungliga markens yta och varit täkta af högar, hade 
det icke varit nog att hala båten upp på land; man hade i marken gräft en stor, 
efter båten afpassad fördjupning, nedsatt tåten i denna; lagt den döde ombord, 
med sina vapen och. sin. öfriga utrustning för den långa färden, samt täkt det 
hela med jord. De älsta grafvarna höra till tiden omkring det 7:nde århundra
dets början och den yngsta till det 10:de århundradets sena,re hälft; den inne
höll bl. a. ett arabiskt silfvermynt, prägladt under förra hälften af sistnämda 
århundrade.

Det märkligaste och mest kända fynd af ett högsatt skepp, var 
det, som år 1880 gjordes i den 5 m höga och. 50 m i genomskärning 
mätande Kongshaugen vid Gokstad nära Sandefjord i södra Norge. 
Ledda af traditionen, att en konung med alla sina skatter skulle ligga 
begrafven i högen, hade ägarena till den gård, på hvars område högen 
låg, strax efter nyåret 1880 börjat dess utgräfning. Lyckligtvis kunde 
fortsättningen af denna ovetenskapliga undersökning i tid hindras, 
hvarpå antikvar Nicolaysen om våren återupptog och slutförde gräf- 
ning.sarbetet. Resultatet af detsamma var upptakten af ett skepp 
från vikingatiden, som var förvånansvärdt väl bibehållet tack vare 
den blålera, af hvilken högens nedre del var uppkastad. Med stora 
svårigheter blef skeppet transporteradt till Kristiania och uppstäldt 
å Universitetets gård i ett för dess räkning uppfördt skjul bred\id
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etfc annat vikingafartyg, som tidigare blifvit utgräfdt i en grafhög 
vid Tune icke långt från Sarpsborg.

Värdet af Gokstadskeppet är så mycket större, säger Montelius. som det 
enligt sakkunniges omdöme, måste, både från formens och arbetets sida betrak- 
tadt, anses vara ett mästervärk i sitt slag, hvilket intet varf i vår tid skulle 
kunna leverera bättre. Väl gör fartyget efter våra föreställningar mera intryck 
af en stor båt än af ett skepp, men likväl visar det sig i dess vackra, ända
målsenliga förhållanden och utmärkta form en fullkomlighet, som efter en mycket 
senare, men. lång tids klumpiga former först i värt århundrade ater är uppnådd 
af klipp erfartygen.

I högen stod skeppet med förstäfven vänd mot sjön. Så var äfven fallet 
med Tuneskeppet, och samma förhållande omtalas i flera af sagorna. Den. tanke, 
som låa; till grund härför, var måhända, att skeppet skulle vara redo att under 
den högsattes ledning löpa ut på det element, dit det egentligen hörde.

Gokstadskeppet, som haft en mast med ett råsegel, är af ek, klinkbygdt 
och har ej varit däckadt; det har ej häller varit måladt. Det mäter 20.10 m i 
längd och 5.10 m i bredd midskepps, men det är där endast 1.2 m djupt mellan 
relingens öfverkant och kölen. Liksom i Tuneskeppet äro spanten icke fastade 
vid kölen, utan ligga lösa ofvanpå denna; blott den nedersta plankan är fästad 
vid kölen med järnnaglar och de öf vers ta borden vid spanten med tränaglar, 
medan alla de mellanliggande plankorna endast varit bundna vid spanten med 
rep. Dessa rep gå genom hål, på vissa afstånd anbragta dels i en. fals på span
ten och dels i klampor, som äro utsparade i plankorna. Bordens antal på hvar- 
dera sidan är 1(> och spantens 17.

Liksom i Tuneskeppet är också i Gokstadskeppet det ekblock, hvarifrån 
masten reser sig, åt båda ändar uthugget i form af en fiskstjärt; detta är ingen 
tillfällighet, utan står på ett intressant sätt i samband därmed, att den. del af 
ett fartyg, som är närmast masten, ännu mångenstädes kallas ,. mastfisken41. Å 
Gokstadskeppet hade man före högsättningen kapat masten. Dess nedre del 
stod på sin plats; det återstående, mycket längre stycket af masten låg längs 
skeppets midt. När skeppet ej kunde gå för segel, framdrefs det med 16 par 
årar. Relingen var längs styrbords så väl som babords sida besatt med runda 
sköldar; deras antal var på hvardera sidan 32. Icke blott sköldbucklorna, som 
äro af järn, utan till en stor del äfven de ined olika färger målade sköldbrä
dena voro bevarade. Hvarannan sköld hade varit ljus och hvarannan mörk- 
Rodret, som är ganska smalt och liknar en stor ära. hade varit fästadt på styr
bords sida invid akterstäfven, hvilken är lika spetsig som förstäfven. Rorpinnon 
iitmärkex- sig för sina vackra utskurna ornament, särskildt ett väl utfördt, 
gapande djurhufvud; ornamenten äro målade med svart, gul och rödbrun oljefärg.

Skeppet var ej alldeles nytt, då högen kastades däröfver. Det kan således 
ej vara gjordt särskildt för begrafningen, utan hade, liksom det af Ibn Fosslan 
skildrade fallet, förut varit användt. Nicolavsen. anser det hafva varit ett "lång
skepp11, det vin säga ett krigsfartyg. Årornas och sköldarnas antal göra det 
troligt, att det haft en besättning af minst 64 man.

Uti och bredvid fartyget funnos delar af tre smärre båtar, lämningar af 
segel och tågverk, samt skeppets ankarstock, åror m. m. Särskildt böra två par 
lika stora och lika formade, smala, ekplankor omtalas, hvilka i ena ändan, der 
de varit förenade med hvaranilra, sluta i utskurna djurhufvud; ett par har varit 
användt vid hvardera ändan af skeppstältet *). Äfven af det sistnämnda fana 
man ett stycke. Det är af ylle, nu gulaktigt, men har nog ursprungligen varit 
hvitt; det är prydt med påsydda ränder af rödt tyg.

') De likna jjå ett i ögonen fallande sätt de upptill i hästhufvud slutande 
gatlar, som ses på nutida bondhus i Nordtyskland och. annorstädes.
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Omedelbart akter om masten var grafkammaren belägen. Den liknade till 
formen det tält man pläjade spänna öfver skeppet, när det låg stilla, i synner
het for natten. Emedan den natt, för hvilken det sista gången tältades åt höf- 
dmgen, var langie an vanligt, -  det var ju meningen att den skulle räcka till 
Ragnarök -  användes emellertid till tältet ett varaktigare ämne än eljes. Det 
gjordes at trä. Hän hade man sedan lagt den döde, obränd. med kläder vapen 
och annat, som han satt pris på. Men af allt detta fanns ej mycket kvar då 
högen, nu undersöktes.

Trots all ospard möda att bereda den döde skeppshöfilingen ett godt hvilo- 
Turn, hade lian nämligen ej länge fått vara i fred. För mycket lång tid sedan 
— troligen ganska kort etter begrainin^en., emedan man ännu hade god reda 
på graf k ammarens läge i den stora högen -— hade någon nämligen gräft si<< in 
i högen, rakt på graiven, der huggit sönder skeppets sida och plundrat graf
kammaren på det mesta af dess innehåll.

Hvad som nu fanns där, var därför icke alt, som en gång nedlagts där, 
men det var dock af stort intresse: spridda obrända menniskoben; lämningar af 
en säng, af ylletyg och af finare tyg, troligen silke, inväfdt med guld, af spän
nen och andra prydnader, af betsel och remtyg, besatta med rika beslag af för- 
gyld brons, bland hvilka finnas utmärkt väl arbetade stycken; järnbeslag till 
ett skrin och delar af en läderpung; ett stycke utskuret trä, möjligen höva,nde 
till en sadel; ett på båda sidor med olika rutor försedt bräde tilL ett spel och 
en spelbricka af horn, m. m.

De i grafven funna benen visa, att den döde varit en man af minst 50 
års ålder. Han liar varit högväxt, fulla (i fot lång. och har lidit mycket af gikt. 
Detta senare kan man se af de sjukliga förändringar, som spåras på benen.

I skeppet, utanför grafkammaren. hittade nian vidare: de utskurna sido
styckena-till en högsätesbänk; fem sängar; två medar af ek och andra delar af 
en släda; en koppar- och en järnkittel, ett stort träkärl, delar af smärre träkärl, 
två tallrikar af ek och 6 dryckeskärl af trä, nästan i form af skopor; en liten 
af ek skuren yxa med skaft: en järnpil m. m.

I högen, utanför skeppet, hittade man. bland annat: ett yxblad, en hålcelt 
och två borrar af järn, samt två bitar renhorn; ett af de sistnämda visar spår 
af en börjad bearbetning. Vid fören låg utmed fartyget, ett stycke nedanför 
relingen, en väl bevarad, smal landgång af gran med inskurna steg på öfver- 
sidan. På olika ställen i högen fann man därjemte tio träspadar, som troligen 
användts vid högens uppkastande.

Utom de nu omtaiade föremålen lågo längs skeppet på båda sidor mellan 
StäJVarna skelett af minst 12 hästar, gamla och unga, och minst 6 hundar. A f 
flera hästar funnos äfven lämningar af hud, hår oeh hofvar.

Under tiljorna nära aktera träffades fågelben och lämningar af en hud 
med glänsande fjädrar, hvilket aj.t visat sig hatva hört till en påfågel.

Hvad man fann i Kongshaugen vid. Gokstad visar, att denna hög iörskrif- 
ver sig från tiden omkring år 900 efter Kr. f.

Sammanfatta vi i korthet de upplysningar, hvilka de många 
redan kända norska och svenska graffynden med lämningar af fartyg 
gifva ocjs, så se vi att de lik, hvilka hvila i dessa grafvar, antingen 
jordats obrända eller blifvit brända. „I det förra fallet lades den 
döde vanligen uti den likaledes obrända farkosten; nagon gang synes 
han hafva lagts under eii omhvälfd bat. Blef han däremot bränd, sa 
nedlades antingen de från bålet hopsamlade benen i ett obrändt far
tyg, eller ock brändes detta med liket, hvarefter föga mer än klink- 
naedarna, eller några af dem, kunde jämte benen nedläggas i grafven”-

(Forts)
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F in s k a  F o rn m in n e s fö r e n in g e n s  u ts tä lln in g  i H e ls in g f o r s  
den 2 8 - 3 1  M a r s  1 8 9 7 .  )

Utställningen omfattade enligt katalogen 435 afbildningar af särskilda 
konsthistoriska minnesmärken i ‘29 nordösterbottniska kyrkor, hvilka under Juli 
och Augusti månader 1896 blefvo undersökta af Föreningens sjette konst historiska 
expedition. *) Denna samling af teckningar, aqvareller, kalker och fotografier 
visade sig vara fullt omfattande för att gifva en öfverblick af de ifragavaran.de 
kyrkornas såväl fattigdom som rikedom på konsthistoriska minnesmärken, sådana 
de nu uppenbara sig för besökaren utmed, landskapets kusts träcka från Nykarleby 
upp till Tomeå. Arkitekturafdelningen framtedde en mängd enkla och små trä
kyrkor, äldre och nyare, raden här öch der afbruten af en modern tegelstens- 
kyrka eller af den ombyggda ståtliga gråstenskyrkan i Pedersöre och af den- 
förfallna, öfvergifna medeltidskyrkan i Kemi. Tilläggas må, att man i Pyhä- 
jokis kyrka anträffar ett behagligt minne af mästaren C. L. Enyels harmoniska 
formsinne.

Då man på utställningen vände sig från de enkla planerna och vyerna 
af kyrkorna till en motstående skärm, upplitvades intresset i hög grad af de 
interiörer man der såg från åtskilliga österbottniska kyrkor. En utmärkande 
egenhet i dem var den stora väggdekoration, man ofta anträffade, stundom till 
fond tor altaret, stundom uppställd som skiljevägg mot sakristian. Man kan 
spåra detta bruk ända från. medlet af 1700:talet långt in mot seklets slut, ja en 
gengångare af detsamma finner man ännu så sent som från. år 1821 i bilder- 
väggen i Revolaks kyrka, målad af M. Toppelius i hans sista lefnadsår. Att 
färgprakten i dessa dekorationer anslår äfven den nu lefvan.de generationen har 
referenten hört uppgifvas.

En annan sida hos österbottningen, hvarom flera kyrkor buro vitne, är 
hans intresse för historiska fakta från förgångna dagar. Så kallade »monument- 
ta.fl,or» anträffade man mångenstädes i olika former, utgörande förnämligast för
teckningar öfver församlingarnesj predikanter under den lutherska tidea, men 
stundom ock en kort krönika öfver kyrkobyggnadens uppkomst och öden. På 
den illustration, som. hör till denna uppsats ocli som lenmar ett prof på ut
ställningens afbildningar, finner man dylika inskrifter ieke blott på de grofva 
fyrkantiga pelarena, utan ook på väggarnes mellanbalkar. Bilden framställer 
en interiör från östra korsarmen i Lochteå kyrka, med fyra intressanta mål
ningar af M. Toppelius från början af 1770-talet, bildande en vägg mot sakristian. 
— I arkitektoniskt afseende erbjuder samma kyrka en viss egendomlighet med 
sina pelare och sitt tunnhvalf af bräder, allt detta utgörande ett litet försök 
att ge det hela intryck af en stenkyrkas arkitektur.

Det torde icke förvåna den, som är förtrogen med Österbottens historiska 
och territoriala förhållanden, att utställningen hade att bjuda på ett mycket 
litet antal träskulpturer ooh målningar från landets katolska tid. Tjugu helgon
bilder, fördelade pa fem kyrkor och atta medeltidsmålningar frän en kyrka

9  Uppsatsen inlämnades på våren, men har införandet till följd  a f bristande utrym m e fördröjts.
Red.

*) I  fall man medräknar dubbelnuinror och  på gamma plåt fotograferade afbildningar a f flera före
mal, i synorhet helgonbilder, lam petter, ornament m. m. stijfor antalot af afbildade saker tiil mer än 500.
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(Salo det var allt, hvad. expeditionen anträffade åt detta håll i ‘29 kyrkor. Mea 
i denna lilla samling funnos emellertid målningar på dörrarna af tvänne helgon- 
skåp, hvilka i och för sig sjelfva äro sällsynt vackra och öfverträffa, torde man 
måsta medge, allt. h vad som i vårt land finnes q var af medeltidsmålningar. De 
framställda figurerna afbilda för det mesta nordiska helgon, och då bland dem 
äfven S:t Henrik med Lalli befinner sig, kan man antaga, att åtminstone det 
ena helgonskåpet utförts på beställning från Finland af någon mästare, sanno
likt i nordligare Tyskland. Dessa för ett blifvande nationalmuseum dyrbara 
minnesmärken, bland de få i vårt land, som förmådde tilldraga sig utländska 
konstkännares uppmärksamhet, äro utsatta för fortgående förstöring i den 
lilla, till förfall lutande landskyrkan och borde de genom vederbörandea 
försorg ovillkorligen och så snart som möjligt införlitVas med Statens histo
riska museum.

Bland träsniderier från luthersk tid fann man afbildningar af många otymp
liga och skrämmande fula figurer, förnämligast från Brahestad och Ijo, hvilka 
tillsammans med i brokiga färger målade ornamenter bildat prydnader kring 
fönster, dörrar, ininnestaflor o. s. v. De tycktes alla vara från. 1970- och lö80- 
talen. A f lika ringa konstvärde äro de mångahanda bilder, som finnas i oroliga 
ställningar uppsatta på takhimlarne till predikstolar, och af hvilka man finner 
prof på interiörbilden från Lochteå kyrka. Det var en verklig ögonhvila att 
från dylika barbariska konstverk vända sig till de om en odlad smak vitnande 
snidverken i Torneå kyrka, som äfven prydes af en vacker predikstol med fri
stående figurer, delvis allegoriska och alia med framstående talang målade år 
1701 af en Diedrich Möllerum, bördig, tyckes namnet antyda, från någon, ort i 
Danmark eller Skåne.

Möllernms namn leder oss till utställningens ytterst ringa samling af 
porträtter, af hvilka denne målare ger oss en stor tafla med bild ej allenast af 
Luther, vitan, ock af en Martinus Peitzius och dennes talrika familjs medlemmar 
i olika åldrar, hvilka alla figurer han. sammanfört på ea votiftafla i Brahestads 
kyrka. A f öfriga porträtter torde tre vara målade i medlet på 1700:talet af 
en hittills obekant artist Pehr Ficllström samt ett af M. Toppelius, som år 
1776 utförde en bröstbild af kyrkoherden Jakob Frosterus, nu förvarad i Loch- 
teå kyrka.

Den mest i ögonen fallande och mest uppmärksammade delen af utställ
ningen utgjordes af en större samling (90) afbildningar af icke mindre än 78 
af den gamle uleåborgske målaren Mikael Toppelius altartaflor, predikstolsbilder 
ätvensom stora tak- och väggmålningar, anträffade i 7 nordösterbottniska kyr
kor. Hittills har endast en af dem — .,Simsons kamp med lejonet11 — varit 
allmännare känd i afbildning, hvarför man. här gjorde så godt som en alldeles 
ny bekantskap, intressant äfven för sonsonens skull.

Egendomligt är, att en så produktiv målare som Toppelius, hvars arbeten, 
oaktadt brister i tekniken, uppbäras af en rik fantasi, ofta nog af en allvarlig 
religiös stämning och af en viss elegans samt isynnerhet i färgen starkt fram
trädande sjelfständighet, hittills kunnat förblifva temmeligen okänd för den 
fosterländske konstvännen, under det att Sara Wacklins välmenta, måhända ej 
så alldeles pålitliga anekdoter om Toppelii humoristiska utflykter på måleriets 
område äro välbekanta lör den stora allmänheten. ÅfVen i fråga om hans ar
tistiska bana förtjenade ett och hvarje att utredas.

Sjeli har Toppelius nedskrifvit två korta så kallade „Vandrings-listor“, 
hvilka i original förvaras af en af hans sonsöner som välvilligt ställt afskrifter 
af dem till forskningens tjenst, men de äro knappa och affattade synbarligen 
utan kronologisk ordning. Ur dem framgår, att Toppelius omkring i748 — så
ledes ungefär 14 år gammal -  började utföra „bildningar“ i Idensalmi kyrka. 
Det var dervarande kyrkoherde, prosten Helsingius, som rekommenderade honom
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till vidare förkofran i Jonstmålningar och ritningar11 hos dåvarande kongl. hof- 
målaren Johan Pasch i Stockholm, der han från 1751 hos en farbror och en 
faster,, med egen kost ä 3 styfver om dagen lefde frisk och sund och med andra 
lärgossar fick arbeta i, kongl. slottet.11 År 1752 arbetade han med förgyllning 
och marmorering på predikstolen i slottskyrkan. Sent på hösten samma år reste 
han Kem på ett litet fartyg, som gjorde skeppsbrott vid utloppet af Pyhäjoki. 
Följande sommar for han åter till Stockholm, men återvände samma år till 
Finland, der lian troligen 1753 gitte sig och började sin långa först 1821 afslutade 
målarefärd i Österbotten och' Savolaks, än målande klockstaplar, än prydande 
predikstolar och kyrkors väggar och tak med målningar i limfärg samt derjämte 
utförande i oljefärg och på duk altartaflorj äfvensom konterfejer af för det mesta 
prestmän, synes det.

Hans anspråkslöshet framgår ur dessa ,,listor11, i det lian der samvetsgrannt 
omnämner alla klockstaplar, som han färgstrukit — i den och den "kyrkoherdens 
tid“ — men inbegriper sina artistiska arbeten oftast i ett „med mera“. Ja, om 
sina förnämsta verk, altartaflorna i Lochteå nämner han intet, affärdande „vand- 
rmgen“ dit endast med. orden: till Lochteå.

Referenten har ej velat neka sig nöjet att lemna dessa korta utdrag nr 
Toppelii anteckningar, ehuru de inkräkta på bladets utrymme och vålla, att ut
ställningens afbildningar från de synnerligen intressanta målningarne i Salo 
och Karlä måste blott i förbigående omtalas. De skulle ock förtjena sitt eget 
kapitel, det må blott nämnas, att den ytterst rika och harmoniska färgskrud, 
som betäcker väggar och tak i den mer än 250 år gamla träkyrkan i Salo. 
skickligt återgifven på en aqvarell af herr Armas Lindgren, frapperar genom 
en. utmärkt målerisk verkan. Det låg en liten honnör för dess okände målare 
i det skämtnamn, man på utställningen hörde besökare gilva den lilla, landtliga, 
murknande kyrkan: ,,Finlands San Marco.“

Bland till namnet kända kyrkomålare af olika slag af hvilkas arbeten 
utställningen hade att uppvisa afbildningar uppräknas här: J.ars Gallenius, Joh 
X. Hackman, Erik Westzynthius, Emanuel Granberg, Daniel Hjulström bland de 
äldre samt J. G. Hedman, O. Nyländer, C. P. Elfström, Esaias Svanberg, OUon- 
gren ända fram till Lindh, Ekman, och A. von Becker bland de yngre.

I katalogen hafva insmugit sig två af rättelse förtjenta misstag. N:o 274 
återger parti af takmalningarne i Karlö, icke i Salo. Beträffande n:o 226 bör 
nämnas, att Casper Schröders signatur på altardekorationen i Pedersöre torde 
gälla blott denna, tcke sjelfva altartaflan, hvars målare ej är känd.

Återstår slutligen att med några ord beröra aibildningarne af kyrkliga 
/och verldsliga) föremål af skilda slag. Här fann man många särdeles vackra 
och värdefulla ljuskronor, lampetter m. m. Aumärkningsvärdt är, att af dessa 
belysningspjeser många härloda sig från tiden strax före och under stora ofre
den, under hvars framfart de sannolikt hållits omsorgsfullt gömda. De öster
bottniska kyrkornas stora rikedom på lampetter, af hvilka ej fa äro signerade 
med årtal, ocli de många afbildningar af dem, som nu finnas i fornminnes
föreningens samlingar, skola mycket underlätta tidsbestämningar rörande dylika 
föremål. Några af de konstrikare sirade lampetterna, t. ex. iran Brahestad ocli 
Uleåborg, äro måhända återgifna i allt för liten skala iör att lata de vackra 
detaljerna fullt framträda. _  „
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S a m l i n g a r n a s  t i l l v ä x t .
(Mars—Maj).

Från stenåldern.
Fornsakssamlaren A. Salmi: 1 stenred

skap från Orimattila. 1 fr. Hausjärvi, 1 fr.- 
Mäntsälä, s:n. — Hr T■ Tanner: 22 sten
redskap’ fr. Jaakkimvaara, 9 fr. Sortavala 
socken, 1 fr. Hiitola, 1 fr. Kronoborg, 1 
fr. Parikkala, 1 fr. Uukuniemi s:n. — 
Maskinisten K. A. Lindström: 7 stenred
skap upphittade i Vähäkoski torps åker, 
tillhörig Tuomala hmn i Venesjärvi by 
af Kankaanpää s:n. — Bleckslagaren K. 
J. Rosenlund: 1 stenredskap fr. Thusby 
s:n. — Torparen. K. Sillanpää: 1 fr. Nur- 
mijärvi s:n.— Fornsakssamlaren Sal. Wilsk- 
man: 1 st. fr. Lappo, 2 fr. Ilmajoki, 1 fr. 
Kurikka s:n. — Lektor V. Heikel: 1 fr. 
Räntämäki (S:t Marie) s:n. — Ingeniör R. 
Grönlund: 1 fr. Salmis s:n. — A. P. Kivi- 
nen: 2 fr. Jaala s:n. — Amb. folkskollära
ren K. A. Pettersson: 2 fr. Eura, 1 fr. 
Karinais. 1 fr. St. Mårtens, 1 fr. Lundo 
s:n. — Bondesonen K. Lalmanen: 1 med 
skafthål försedd hacka fr. Toholampi s:n. 
— Bonden Joh. Nivala: 1 mejsel fr. nämn
da s:n. — Landtpolisen Karl Björklund: 
2 st. fr. Sammatti s:n.

Från äldre jernåldern.
Forman Joh. Mattsson: ett likarmadt 

bågspänne, funnet på våren 1896, vid upp
tagning af potatisland å en skogbevuxen 
backe på Tytterskär i Finskaviken. På 
samma gång skall man hittat ett annat 
bronsföremål, enligt uppgift liknande ett 
gångjern, hvilket man ansett värdelöst 
ocli som tyvärr förkommit. Spännet hade 
tillvaratagits af handl. K. E. Svensson i 
Lovisa, hvars förtjenst det således är, att 
detta spänne, ett a f folkvandringstideiis 
vackraste och kostbaraste arbeten, kom
mit vetenskapen till godo. Dess musei- 
nummer är 3382 ■ 1.

Säpnnet är på midten försedt med 
en båge; på hvardera sidan om densamma 
en skifva som afslutas med ett trekantigt 
vitsprång. På undre sidan finnes nålhål- 
laren ochnålhylsan, ehuru dessa lossnat från 
lödningen. Spännet är afbrutet i ena ändan, 
men har i forntiden varit repareradt me-
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delst nitmng. Öfversidan är fullt graverad med för den skandinaviska folk- 
vandrrngstiden karakteristiska djurfigurer. A bågen, som genom små korslagda 
åsar ar indelad i tyra fält, finnes fyra sådana djur; (egentligen blott ögat och 
gapet). Pa, midten af armplattorna synes ett större hufvud i relief- den öfriga 
ytan upptages af 23 fantastiska, hela eller fragmentariska djurfigurer, dels fram
ställda krypande utmed spännets brädder, dels innanför de 4- och 3-kantiga 
ytorna på armarnas midtelparti och i desammas ändar. Äfven niello och silf- 
ver är användt på små runda och fyrkantiga upphöjda knappar samt å öfre 
ytan af de tunna åsar, som. löpa utmed spännets kanter och å dess midt. (Jmf. 
Antiqvarisk tidskrift i. Sverige If, pl. 1, fig. 2.

Sal. Wilskman: 1 oval eldsten, f. i Joh. Knuutilas hemmans åker i Wen- 
telä by af Storkyro s:n.

Från yngre jernåldern.
A. P. Kivinen och A. Salmi: hälften af en armbygel f. å Suntelo hmns 

mark Nyystölä by, Padasjoki s:n ock ett fragment af ett svärd. fr. Tylppälä 
hmn sam. by. —  K. A. Lindström: 1 st. fr Äiniälä åker i Kamo s:n. — Hr A 
Lindebäck: 1 hästskoformigt spänne f. å Mutero hinns mk, Hyväneula by, Lam- 
minkoski kpll. — K. A. Pettersson: 1 likartadt spänne fr. Halkilahti hmn, Pemar 
s:n. — Drengen J. Salminen: 1 svärd fr. Pietilä gårdsplan, Hallu by, Nykyrko 
s:n. (A. 1.). — Målaren •/. Suominen: 1 tveeggadt svärd. 1 spjutspets. 1 knif och 
1 stor jernnål fr. Pilppu hmn Warhela by, Nykyrko (A. 1.). — H. Nurminen: 1 
lie och 2 spjutspetsar fr. Tyynelä parcell (Kirmukarmi), Wesilaks s:n. — Henr. 
Mikonpoika: 1 spjutspets fr. Köpinsaari å Koppi h:s mk Huorois by. 'VVesi- 
lahti s:n.

Fråu nyare tid.
Arkitekten Harald Neovius: fynd gjorda vid grundgräfning för en ny 

byggnad å Kexholms s. k. nya fästning, neml. 11 föremål, af hvilka må nämnas 
en söndrig tennkanna med tre klotformiga fötter. På öfre sidan, af locket synes 
Carl X  Gustafs och. Hedv. Eleonoras medaljongbilder, under detsamma Carl X I 
bild. Handtag ocli fötter ha varit prydda med frukt- o. a. ornament i renässans- 
stil, men äro nu illa skadade. — Forman J. Mattsson: 7 st. fr. Pyttis, 17 fr. 
Lovisa. 10 fr. Pärnå. — A. P. Kivinen och A. Salmi: 1 fr. Padasjoki, 2 fr. Asik- 
kala, 1 fr. Hollola. — Hr A. Spåre: 1 fr. Wesilahti, 2 fr. Moahijärvi. — K. J. 
Rosenlund och G. W. E klöf: 3 fr. Loppis, 1 fr. Bengo, 1 fr. Helsinge s:n. — 
A. P. Kivinen: 1 fr. Nastola, 1 fr. Hollola, 4 fr. Iittis, 1 fr. Jaala s:n. — A. Salmi: 
9 fr. Orimattila, 2 fr. Nastola, 2 fr. Hollola, 1 fr. Hausjärvi s:n. — K. J. Rosen
lund: 1 fr. Hausjärvi, 2 fr. Thusby, 1 fr. Nurmijärvi. — T. Tanner: 8 fr. Jaak- 
kimvaara, 2 fr. Sordavala s:n. — K. Moilanen: 1 fr. Kuolajärvi, 1 fr. Kuhmois. 
— Lektor V. Heikel: 1 fr. Helsingfors. — S. Wilskman: 3 fr. Ylistaro s:n. — 
K. A. Pettersson: 1 fr. Lempäälä. — T. Holmberg: 1 fr. Lappfjerd. — Rådman 
Blom: 1 fr. Längelmäki. — Bagaren L. Hannula: 1 fr. Lovisa. — Landtpolisen K- 
Björklund: 3 fr. Karislojo, 4 fr. Sammatti, 1 fr. Kavis, 1 fr. Nummi s:n. -  Fält
prosten A. Lönnroth: 3 altartaflor, af hvilka en tillhört numera upplösta sjöeki
pagets kyrka å Skatudden och tvenne, som hängt i den likaledes upplösta est
nisk-lettiska församlingens kyrkosa], Mariegatan N:o 4, begge i Helsingfors.

Från obestämd tid.
Länsman P. J. A. Bergi as: ett eldstål fr. Wesilahti. — Parcellegaren H. 

Helins son: 2 föremål fr. Kirmukarmi-backen i samma s:n. -  Mjölnaren Isak 
Friberg: 1 föremål fr. nämnda socken..



F in s k a  o rtn a m n  i Å l ä n d s k a  s k ä r g å r d e n .

Nagu s n :  Hanglaks, Pensar, Riluoto, Ominaisfjärden. Ominaisholm, Pätäis- 
holm. Sådikholm, Koipluoto, Tasluoto, Urksor, Pakkois, Mielis (Mietis?), Poutuis, 
Kivis, Wiinapää, Jälist, Takkork, Soris, Samlaks, Wikperä, Wansor, Högsar, 
Kuislaks, Sydänperä, Sexnappa, Moiskholm.

Korpo s:n : Innamo, Jerfsar, Pilkholm. Omluoto. Paloluoto, Korvet, Huot- 
sala, Kervois, Änkis, Sankko, Aukoluoto, Heinäluoto, Ojaluoto, Talkluoto, Oven- 
saari, 11 irshoini. Pensar, Bosklaks, lunikorpi, Syvälaks, Kaitholm, TV nrkholm, 
Kalmo, Kalaks, Kuopanby, Kalajarholm, Pimarmo, Seude, Retas, Haapaluoto.

Houtskär s :n : Kittuis, Saverkeit, Eoslaks, Järvis, Hvppis.

Aland: Jomala, Jumalaö Geta).

Suom en M useo K :o  7—10  in n eh å ller : llistnnnaulitun Kristuksen tai- 
teellinen esitys noin vuoteen 1000, II, af J. J. Tikkanen (6 figg.) — Liiviläisten kukis- 
tus. (Livernes underkufVande) af A. H. Snelltnan, (1 karta). Uppsatsen redogör 
för tyskarnes ankomst till Lifland år i 159, livomes dåtida geografiska utbredning 
äfvensom för landets geografiska och etnografiska indelning. Därpå skildras 
tyskames och livernes inbördes strider under de tre förste biskoparne: Meinhard, 
Berthold, och Albert v. Buxhöwden. Den sistnätndes åtgöranden för Liflands 
underkufvande, grundläggandet af staden Eiga, Svärdsriddarordens instiftelse och 
inrättandet af länsadelsinsticutionen beskrifvas i detalj. Yidare följer en berät
telse om livernes underkastelse är 1206, samt slutligen en redogörelse för deras 
sista historiskt kända upprorsförsök år 1212. — Solki kansanvaelluksen ajalta 
Tytärsaaresta, (ett spänne ifrån folkvandrinsrstiden f. å Tytterskär) af Iij. A. 
(I fig., samma som i detta blad). — Historiantakaisia teitä, (förhistoriska vägar i 
Tavastkyro, Karkku, Lillkyro, Hetsämaa, Humppila, Kumo, Lampis, Letala och 
Kiiminki). — Tarina Kuolajärveltä (eu folksägen ifr. Kuolajärvi s:n), ins. af A . 
J. Haapalainen.

f in s k t  M useum  N :o  7—10  in n eh å ller : Den konstnärliga framställnin
gen a f  Kristus pa korset till omkring år 1000. II, af J. J. Tikkanen (6 figg ). —  
En brandgraf a Yliskylä (Öfverby) kyrkogård i Bjerno, af Hjalmar Appelgren 
(23 figg.). — Om likbränning i båtar under den yngre järnåldern i Finland, af A. 
Hackman (forts, i nästa nummer). — Finska Fornminnesföreningens utställning i 
Helsingfors den 28—31 mars 1897, af E. N. (1 fig.). — Samlingarnes tillväxt; mars—  
maJi (1 fig-)- — Finska ortnamn i Åländska skärgården.

H :fors 1897, Helsingfors Centraltryckeri.



Kinskl useum.
finska fornminnesföreningens //fånadsblad.

N:o i i — 12. -f- 1897 - i- Nov.-— Dec.
Prenum erationspriset utgör 2 m. 50 

p. för  årgången. Föreningens stän
diga ledam öter erhålla bladet under 
utgifningsåret för  1 mark, som kon 
tant e ller  i frim ärken jem te adress 
insändes till Föreningen.

Försändningår adresseras till 

F . F oniminnesforcTiingens sekreterare,
Helsingfors, 

Historiska museet.

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

Om  li k b r ä n n in g  i b å t a r  und er den y n gre  jä rn å ld e r n  i F in la n d .

(Forts. fr. föreg. n:r.)

Latom oss nu kasta en blick på de grafvar i vårt eget land, om 
hvilka vi hafva anledning att förmoda att de innehålla lämningar af 
fartyg.

Ett sådant fynd gjordes af dr Hj. Appelgren år 1893 i Bjerno 
Öfverbys kyrkogård. Då en utförlig beskrifning af fyndet ingår i 
häftet 7—8, så hänvisa vi till denna och kunna för öfrigt fatta oss 
kort. A f dr Appelgrens berättelse erfara vi att de funna föremålen 
antagligen legat på bottnen af ett lågt jordblandadt stenröse, hvilket 
under planeringsarbetena på kyrkogården blifvit jämnadt med den 
omgifvande marken. I ögonen fallande är likheten med det ofvan 
omtalade, för öfrigt likväl mycket rikare fyndet från Möklebust i 
Korge. Äfven i Öfverby lågo illa skadade och med afsikt samman- 
böjda vapen i en stor klump med andra järnsaker, brända ben, sot 
och kol. Likaså voro de 5 sköldbucklorna från ÖPerby afsikt,ligt 
fylda med klinknaglar, brända ben och kol, alldeles såsom fallet hade 
varit i den norska grafhögen. Det norska fyndet härstammar från 
vikingatiden, medan fyndet från Öfverby, att döma af sköldbucklor
nas, spjutspetsarnas och den prydliga söljans (jfr. fig. 7, 8, 15, 16, 
21) former, måste vara samtidigt med de äldsta båtgrafvarna i Vendel 
och således kan hänföras till början af 7:nde seklet eller till en tid, 
som närmast föregick de stora af histoiien kända vikingatågen. Hvad 
som gör Öfverby fyndet särskildt märkligt, är det stora antalet klink- 
naglar — icke mindre än ca 850 —, som det innehöll och som utan 
alt tvifvel måsie betraktas såsom lämningar af ett ganska ansenligt 
fartyg. Tillgången vid den på Öfverbys nuvarande kyrkogård hög- 
satta höfdingens likbegär)gelse åskådl ggöres för oss genom Ibn 1 oss- 
laos berättelse och genom de exempel, som ofvan äro anförda från
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Skandinavien. Intressant är för oss den omständigheten, att en hög 
blifvit upprest öfver de från det nedbrunna bålet uppsamlade ben
smulorna och lämningarna af skeppet och det medgifna „grafgodset“ . 
Motstycken därtill hafva vi väi lärt känna i Skandinavien, men hit- 
tils icke i Finland, där klinknaglar i större antal icke ännu blifvit 
funna i audra grafhögar än den nyss beskrifna.

Det är på stora graffält i Västra Finland och. Österbotten, graf- 
fält af en egendomlig beskaffenhet, som vi måste uppsöka dessa läm
ningar af båtar, i hvilka de aflidne lyftes på bålet. I Egentliga 
Finlands floddalar, vid de tavastländska vattendragen från Vanajavesi 
ända till Pyhäjärvi och vid Kumo elfs stränder samt vidare i Kyro- 
elf-dalen och dess omgifningar har man upptakt hedniska graffält, 
oftast belägna på mindre långsluttande med flyttblock och. rullstsns- 
grus betäkta och med enris- och andra buskar torftigt bevuxna 
kullar. Vid undersökning af dessa graffält Kar man på ringa djup 
under torfven i ett med kol och sot blandadt mullager stött på 
brända människoben och oftast otan synlig ordning mellan stenarna 
kringströdda rester af lerkärl samt vapen, redskap och smycken, af 
hvilka några äro väl bibehållna, de flesta däremot mer eller mindre 
skadade: vapnen sammanböjda och sönderbrutna, smyckena af brons 
och glas söndriga och halfsmultna. Graffältens stora utsträckning 
tyder redan på att de blifvit använda under flera släktled, och en 
granskning af fynden från några af dem ger vid handen, att flera 
århundraden måste hafva förflutit mellan den älsta och yngsta bisätt
ningen. Den tidrymd, inom hvilken detta egendomliga grafskick var 
rådande i Finland, omfattar den senare folkvandringstiden ocli vikin
gatiden eller den förut så kallade mellersta järnålderns senare del 
och den yngre järnålderns tidigare perioder. På några af dessa graf
fält, men ej på alla, har man bland det öfriga „grafgodset“ funnit än 
ett större än ett mindre antal klinknaglar Låtom oss i tankarna 
besöka ett med största noggrannhet undersökt graffält, där man har 
påträffat dylika lämningar af båtar, nämligen, den s. k. Folkskole- 
backen i Letala kyrkoby.

Vid stranden af Walkojärvi sjö i Letala socken ses en rad af större 
och mindre åskullar, soin från Palttilaholm gård löper i sydostlig 
riktning förbi Letala kyrka. Dessa kullar bilda afbrutna delar af en 
omkring 5 mil lång rullstensås, hvilken tar sin början vid hafskusten 
invid Kaunissaari i Pyhämaa socken och därifrån i sydostlig riktning 
stryker ända till AVirmo socken. För tusen år sedan måste Walko
järvi kafva haft en betydligt större utsträckning än i våra dagar, och 
då hafva dessa kullar bildat små holmar i sjön. Den obetydliga Pih- 
mojoki eller Uudenkirkon joki, som utrinner nr sjön, och norr om 
Nystad utmynnar i bafvet, har då och ännu långt senare varifc segel
bar. Iraktens forna inbyggare hafva således haft en bekväm farled 
till hafvet, hvars vikar på denna tid sträkte sig djupare in i landet.
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Den sydligaste af dessa höjder år Folkskolebacken. Kullen bär sitt 
namn efter ett folkskolehus, som står vid backens nordöstra sluttning. 
Pa backens krön reser sig en väderkvarn och längre ned, åt den 
södra sluttningen till, står ett nykterhetsvärdshus. Folkskolebacken 
är det älsta graffält vi känna från vår järnålder. Omkring väder
kvarnen samt mellan denna ocK folkskolebyggnaden ligga nämligen 
ett tiotal låga runda stenblandade jordhögar, af hvilka två hafva blif
vit undersökta. De innehöllo jämte brända ben några föremål, hvilka 
måste hänföras till andra och tredje seklet e. Kr. Det är dock icke 
med dessa urgamla grafhögar vi skola sysselsätta oss utan med den 
med stenar öfversållade sluttningen omkring nykterhets värdshus et. 
Detta förut med enrisbuskar bevuxna stenhölster erbjöd för ögat 
ingenting ovanligt, och ändå gömde det under sitt torftiga grästäcke 
ett helt graffält med lämningar af brända lik och. tusentals fornsaker. 
Kn del af sluttningen, hvars längd utgör ca 55 m och bredd ca 40 m, 
undersöktes år 1886 af dr Appelgren. Omedelbart under grästorfven 
stötte han på ett med kol samt en mängd sotiga brända ben blandadfc 
ca 20 cm tjokt jordlager, i hvilket mellan stenar och grus dels hela, 
edls fragmentariska mer eller mindre eldskadade fornsaker — vapen 
redskap och. smycken — lågo utan ordning kringströdda. Endast på 
ett ställe kunde en afsiktlig ordning i de nedlagda sakernas inbördes 
läge skönjas').

Samma iakttagelser gjorde dr Schwindt, då han året därpå fort
satte utgräfningarna på backen. Ofveralt, hvar lian gräfde, stötte 
han på detta kaos af kringspridda brända ben och fornsaker. I sin 
fyndberättelse fäster dr Schwindt uppmärksamheten därpå, att de 
älsta fornsakerna lågo närmast de gamla grafhögarna ocli på backens 
rygg, medan sluttningarna utmärkte sig för yngre fynd. På några 
ställen lågo dock föremål bredvid hvarandra, hvilka på grund af sin 
olika ålder knappast kunna hafva blifvit på samma gång nedlagda. 
De älsta här funna föremålen härstamma från (iOO-talet, de yngsta 
kunna hänföras ungefär till 9(i0-talet e. Kr., men äro måhända ännu 
yngre. Det är således under minst 300 år, som denna del af begraf- 
ningsplatsen blifvit använd.

Till de äldre fynden (dels från 7:nde, dels från 8:nde seklet) 
kunna räknas sammanböjda svärd och spjutspetsar af liknande typer 
som svärden och spjuten från Öfverby fyndet (fig 11 o. 15), sköldbucklor 
som fig. 1300 i Aspelin, Antiquités du Nord fmno-ougrien, stora knif-

*) Här låg nämligen, under en flat sten en liten samling brända ben och 
under dessa en stor fårsax, spetsen af en knif, en spiralfingerring af brons, en 
mängd fragment af en bronsked. några små rör af spirallagd bronsten, en liten 
järnring och en järnnål till ett spänne. Dessa saker voro tydligen samtidigt 
nedlagda.



—  84 —

var som fig. 1, fragment af svärdshjälfcen af brons som fig. 2, frag
ment af små likarmade bågspännen som fig. 3 och af större sådana 
som fig. 4, ett rundt skifformigfc spänne (liknande de gotländska spän
nena, afb. i Teckningar ur Svenska Statens Historiska Museum III, 
Pl. 3, fig. k, n, men utan ornering), ett rundt genombrutet spänne 
som fig. 5, fragment af sådana spännen som tig. 6, fragment af arm
ringar som fig. 7 m. fl. a. Bland de yngre fynden må framhållas 
fragment af 2 samanidmynt från början af 900-talet och sådana svärd, 
spjutspetsar, knifvar, fårsaxar, nålar af järn, sådana hängsmycken, 
kedar, spännbucklor, ringspännen, finger-, arm- och halsringar, spiral
rör, söljor, nycklar, bjellror af brons, sådana glas- och bronspärlor, 
brynstenar, som Aspelin afbildar bland fynden från graffälten på, 
Leikkimäki och Kalvomäki i Kumo socken (Aspelin, Antiquités etc. 
fig. 1378—1498; jfr. ock fig. 1328, 1351, 1579, 1583, 1624) 1). Dess
utom lågo tusentals fragment af grofva med punkt- och streckorna- 
ment prydda i erkärl strödda öfver hela området (jfr. fig. 8).

Bland fynden hafva vi ännu icke nämfc klinknaglarna och spi
karna, hvilka till ett antal af 120 (hvaraf inemot 100 klinknaglar) 
blifvit af de båda forskarena tillvaratagna. Största delen af dem eller 
ca 80 lågo i vissa grupper några meter norr och nordväst från nyk- 
terhetsvärdshuset både på backens rygg och på dess nordvästra slutt
ning, medan på den södra och västra sluttningen endast här och där 
några enstaka exemplar kunde påträffas. På den närmast de gamla 
grafhögarna belägna delen af graffältet tyktes inga klinknaglar blif
vit nedlagda. Klinknaglarnas ojämna fördelning öfver hela fyndom
rådet bevisar att några lik blifvit brända i båtar, andra icke. En 
likbegängelse vid hvilken ett fartyg uppoffrades åt lågorna, måste 
hafva varit altför kostsam för att komma äfven fattigare eller mindre 
förnäma aflidne till del. Måhända kunna vi då i de enstaka klink- 
naglar, hvilka i vissa delar af graffältet blifvit hittade, se symboliska 
beteckningar för fartyg, hvilka man ej hade råd att afstå åt de döda 2).

På de ställen på Folkskolebacken, där klinknaglarna uppträdde 
talrikast, lågo både äldre och yngre föremål samt både vapen och 
kvinnosmycken om hvarandra. Dr Schwindt försöker förklara detta 
virrvarr af kringströdda föremål med att antaga att skattsökare hafva 
genomletat graffältet efter dyrbarheter, — silfverprydnader, siltVer- 
mynt m. m. — samt därvid vårdslöst kastat åt sidan de föremål af 
järn och brons, hvilka icke ägde något värde i deras ögon. Denna 
förklaring må delvis vara riktig och till förmån för densamma talar

') En del af dessa sistnämda föremål, såsom pärlor, spiralrör, ringspän- 
nen, janmalar. förekomma dock både i äldre och yngre fynd inom vår yngre 
järnålder.

) Jfr. Montelius, anf. arbete sid. 164 och. O. Rygh, Om den yngre Jern- 
alder i Norge, i Aarböger för nordisk Oldkyndighed och Historie 1877, sid. 178-
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den omständigheten, att man i själfva värket hittat endast få silfver- 
saker på Folkskolebacken. Enligt mitt förmenande finnes dock äfven 
en annan orsak till graffältets egendomliga beskaffenhet, nämligen 
själfva det grafskick, som nnder den yngre järnåldern var rådande i 
västra Finland. Undersökningen af detta ock flera andra liknande 
graffält har nämligen ådagalagt, att de bestå af sådana grafvar, hvilka 
i den arkeologiska literaturen benämnas „brandpletter“ — mindre 
hopningar af sot- och kolblandad mull, i hvilka brända ben och det 
medgifna grafgodset, utan att vara inneslutna i någon urna, ligga 
inbäddade. En sådan „brandplet“ innehåller således resterna af lik
bålet, hvilka man har skyfflat i hop mer eller mindre omsorgsfullt; 
samt därpå burit ut till graffältet och där nedlagt på jordytan eller 
i små för detta ändamål gräfda gropar. Några egentliga högar hafva 
å dessa graffält i Finland icke blifvit uppförda öfver brandpletterna, 
men någon gång synas de hafva blifvit täkta med en eller flera ste
nar. En sådan tämligen noga begränsad och med en flat sten skyd
dad brandplet hade dr Appelgren, såsom ofvan är anfördfc, upptakt 
på Folkskolebacken; andra hafva blifvit påträffade på graffält i Yörå, 
Nykyrka, Kumo och Hvittis socknar. Oftast synes man dock hafva 
strött lämningarna från bålet utan omsorg öfver marken, så att de 
betäkte ett större mot tidigare brandpletter icke noga begränsadt 
område. Sålunda kunna vi förstå huru på ett under flere sekel an
vändt graffält som Folkskolebacken i Letala äldre och yngre föremål 
hafva kunnat hittas omedelbart invid hvarandra, och huru skärfvor 
hörande till samma lerkärl kunnat ligga någon meter från hvar
andra.

Blandningen af kvinnosmycken och vapen på det område, där 
de flesta klinknaglarna hittades, kan under sådana omständigheter 
icke gifva något tillförlitligt svar på en viktig fråga, nämligen: om 
det endast voro män, som blifvit brända med sina båtar eller om en 
sådan sed äfven varit rådande vid likbegängelse af kvinnor, då de 
icke åtföljde sin make eller husbonde på den sista färden. Montelius 
kände, då han för 11 år sedan skref sin uppsats om högsättning i 
skepp, ej’ något säkert fall, då en afliden kvinna ensam blifvit bisatt 
i ett fartyg. Senare fynd i Sverge hafva dock bragt klarhet äfven i 
denna fråga. Tid Tuna i Alsike socken, Uppland, blefvo år 1893 
båtgrafvar med obrända lik tillfälligtvis upptäkta och 2 år senare af 
dr Stolpe planmässigt undersökta. GrafVarna likna i många afseen- 
den de äldre grafvarna vid Vendel, med hvilka de äfven äro sam
tidiga. I de flesta af dem hafva — att döma af ditlagda vapen — 
män hvilat, men ur några grafvar upptogos uteslutande kvinno- 
smycken 1).

H Hj. Stolpe, T ana fyndet, i Ymer 1895 sid. 219; Montelius, Statens Histo
riska Museum, 1897, sid. 69.
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Sammanstälda med dr Stolpes upptakter i graffältet vid Tuna 
förtjäna de iakttagelser, hvilka dr Schwindt och författaren till detta 
gjorde vid sina undersökningar på ett graffält i Hallu by af Nykyrko 
socken (A bo län), ett mycket stort intresse. Detta graffält upptog 
den rymliga gårdsplanen mellan Pietilä hemmans åbyggnader och 
hade i clet hela taget samma karaktär som Folkskolebacken i Letaia 
socken. De här gjorda fynden äro samtidiga med de yngre föremålen, 
å det sistnämda stället. Hvad som i detta sammanhang särskildt bör 
framhållas var den omständigheten att man å Pietilä bestämdt kunde 
skilja mellan mansgrafvar och kvinnografvar. På gårdsplanens östra 
del lågo — som vanligt på ett ringa djup under jordytan — grupper 
af vapen jämte brända ben, medan inom den västra delen utom en 
massa brända ben endast kvinnosmycken och redskap blefvo upp- 
gräfda. Bland vapnen upptogos några klinknaglar men icke i någon 
större mängd. Ett ojämförligt större antal naglar låg däremot kring- 
spridt bland kviimosmyckena. Sålunda uppsamlade jag från ett om
råde af ca 16 kvadratmeter inemot 150 hela och fragmentariska klink- 
naglar. Vi hafva således i detta fynd ett bevis på, att äfven i Fin
land aflidna kvinnor hedrades med denna onekligen ståtliga likbe- 
gängelse, hvilken i de flesta hittils kända fall kommit endast män 
till del.

Det skulle föra oss för långt att närmare beskrifva alla de graf
fält i Finland, där man hittat klinknaglar under omständigheter, som 
tyda på likbränning i fartyg. Ett kort ujipräknande af dem må här 
vara tillfyllesgörande. Ett sådant graffält har man påträffat på Paars- 
kylä hemmans mark vid Bjerno å endast 3 kin nedanom Öfverby kyrko
gård. — Ett annat låg invid Pärkkö hemman i Kodiala by i Nykyrka 
socken (Åbo län), ej långt från samma å, som på ett kortare afstånd 
flyter förbi Folkskolebacken ock graffältet på Pietilä. — På en i 
Kumo floden utskjutande udde, kallad Leikkimäki, några km nedanom 
Kumo kyrka har inan funnit föremål från c:a 8:nde till 11 :t.e seklet 
bl. a. ett arabiskt silfvermynt från år 911), liggande jämte brända 
ben i särskilda grupper i ett sot- och kolblandadt mullager. Här 
blefvo öfver 100 klinknaglar och spikar uppsamlade. — Invid byn 
Savilaks i Lillkyro socken ligger en kulle, Kotsalonmäki kallad, äfven 
den under den yngre järnåldern begagnad som graffält. Vid rödjnings- 
arbeten påträffades här brandpletliknande kol- och sotsamlingar och 
å ett dylikt ställe en hop nitnaglar. De öfriga fynden bestå som 
vanligt af vapen och smycken. Dessutom Kar man pa flera andra 
graffält i sydvästra Finland och Österbotten jämte brända ben och det 
sedvanliga grafgodset funnit klinknaglar, men endast i mycket litet 
antal. Om dessa fynd må gälla, hvad ofvan är sagdt om vissa delar 
af Folkskolebacken, å hvilka endast enstaka naglar blifvit hittade, 
och hvad Montelius antar om liknande fynd i Skandinavien, nämligen 
att dessa enstaka nitnaglar måhända kunna hafva blifvit nedlagda
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såsom, „representanter för ett fartyg, då man ej hade råd, eller ej 
ville, uppoffra ett sådant åt lågornaA

De hittils omtalade graffälten ij Finland hafva alla innehållit 
lämningar af brända lik och mer eller mindre tydliga rester af brända 
fartyg. Något säkert fall, då en klinkbygd båt blifvit högsatt eller 
nedgräfd obränd, är icke kändt i Finland. Däremot hafva enstaka 
klinknaglar hittats i några grafvar från vår yngre järnålder, i hvilka 
obrända lik hafva hvilat. Sådana grafvar hafva hittills blifvit 
npptäkta i Eura socken i södra Tavastland och i Wuoksendalen i 
Karelen. På sluttningarna af de långsträckta sandåsar, hvilka som 
små holmar höja sig öfver den breda Eura ådalen, ligga dessa genom 
små insäkningar i marken betecknade grafvar anordnade i långa 
rader. De innehålla de fullkomligt förmultnade resterna af obrända 
lik bestående af klibbig mörkare sandjord, hvilken med konturer af 
människokroppar aftecknar sig mot den omgifvande ljusare sanden. 
De nedlagda vapnen och smycken bevisa, att de älsta grafvarna här
stamma från 7:nde seklet. I de yngsta hittas bl. a. arabiska mynt 
från början af 900 talet. En af dessa grafvar på Pappilanmäki-backe? 
icke långt från Eura kyrka, gömde kvarlefvorna af ett obrändt lik 
samt ett tveäggadt svärd, två spjutspetsar med liålk, ett hästskoformigfc 
bronsspänne, en spirallagd fingerring af brons och några klink- 
naglar. 1 en annan delvis förstörd graf, som låg på samma backe 
invid randen al' en stor sandgrop, lågo skärfvor af två lerkärl, ett 
viktlod, en glasmosaikpärla, fragment af spirallagd bronsten från 
fållen af ett kvinnoförkläde och, spridda bland dessa föremål, en spik 
och 8 klinknaglar. Tre naglar och 3 spikar hittades i en mansgraf 
på den närbelägna Käräj'ämäki-backen. Klingnaglarna kunna i denna 
graf icke härstamma från någon likkista, ty i så fall skulle vid den 
noggranna undersökningen några spår af en sådan hafva visat sig i 
sanden. — I de stora graffält i Vuoksen området, från hvilka dr 
Schwindt Kar hemfört så rika fynd till vårt museum, förekomma mycket 
få klinknaglar och spikar. En graf med obrändt lik vid Lapinlahti-by 
i Sakkola socken innehöll en järnsölja, 2 järnringar, 2 krukskärfvor och 
6 nitnaglar. I några andra grafvar, alla hörande till vår yngsta hed
natid eller ungefär till perioden 1100—1300 e. Kr. och liggande i 
Kexholms, Kaukola och. Käisälä socknar, förekommo blott en eller två 
klinknaglar eller spikar. ‘ ) Kunna vi äfven i dessa fall antaga att 
klinknaglarna blifvit nedlagda i grafvarna såsom symbol af fartyg ? 
Vi anse det för möjligt, men något bestämdt svar kan lika litet gifvas 
på denna fråga, som då det gäller att förklara förekomsten af enstaka 
klinknaglar bland resterna af ett likbål.

*) Th. Schwindt, Tietoja Karjalan rautakandesta i Finska Fommfrs Tidskr. 
X III, sid. 163.
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Från en betydligt senare tid än den, vi nu syssla med, måste 
nagra grafvar i Östra linland anses härstamma, i hvilka liken blifvit 
nedlagda i urhalkade trästammar af samma form, som de flerstädes 
hos oss ännu i bruk varande ökstockarna (ruuhet). Schwindt påträffade 
två sådana graf var i en åker på Tontinmäki backe på Hovinsaari holme 
i Räisälä socken ej långt från ett graffält från den yngsta hednatiden 
(c:a. I3:nde seklet). Det ena skelettet saknade hvarje utstyrsel, det 
andra var försedt med ett par högskaftade stöflar.) På Kalmaluoto- 
holmen i Suurijärvi-sjön i Heinävesi socken (Viborgs län) bar man 
under några stora stenar funnit lämningar af en urhålkad ökstock ocli 
i densamma människoben.2) Enligt A. Kalikonen (1876) förfärdi
gades likkistan i karelska ödemarksbyar ännu för 20 år sedan af en 
enda trästam och kallades ruuhi (ökstock).3) Hos lapparna och tsche- 
remisserna var förut samma bruk rådande ocK Ostjakerna lade sina 
döda i små båtar, omkring hvilka de uppförde små blockhus.4) Graf
kistor af klufna och urhålkade trästammar begagnades under brons
åldern i Sverge, Danmark, nordvästra Tyskland och England, och 
äfven långt senare, under folkvandringstiden användes dylika ökstock- 
liknande kistor i Tyskland och Frankrike.) I lex salica, de saliska 
frankernas lag, kallas dessa kistor liauffi (sing. nauffus), ett ord, som 
helt säkert måste härledas från det latinska navis =  skepp.6) De 
anförda exemplen visa, huru allmänt dessa grafkistor i olika kultur
perioder begagnades i Europa. Men om också bruket, att begrafva 
de döde i urhålkade ökstockar förekom i Finland under en senare 
tid och möjligen ännu fortlefver i våra ödemarker, så sakna vi hit- 
tils graffynd, hvilka bevisa, att det skulle varit rådande här äfven 
under den period, från hvilken de stora graffälten med brand- 
pletterna och lämningarna af brända båtar härstamma. Ett samman
hang mellan dessa båda grafskick torde dock utan tvifvel existera 
och vi begå knappast något misstag, om vi i de karelska likkistorna 
i ökstocksform se minnen af det gamla hedniska bruket att bränna 
de döda i båtar. En annan reminiscens af detta bruk är den fler
städes i Ryska Karelen rådande seden att öfver grafven lägga en 
kullstjäipt gammal båt.7)

Utom grafvarna med skeppsfynd finnas i bkaudinavien andra 
fornlämningar, hvilka stå i sammanhang med det här i fråga varande

') Schwindt, loc. cit. sid. 76 o. afbildn.
.1. R. Aspelin, Suomalais-ugrilaisen lnuinaistutkinnon alkeita sid. 353 

) M. Waronen, Vamajainpalvelus muinaisilla suomalaisilla (1895) sid. 03. 
O M. Waronen, lc. cit. sid. 64—65 och D. Anutschin, Caim, -laflM etc. 

sid. 171.
’) O. Montelius, Grafkistor af klufna ocli urhålkade stockar, Svenska

Fornmf:s Tidskr. IX , sid. 77 f.
'O L. Lindenschmit, Handbuch der deutschen Alterthumskunde, sid. 125. 
') Y . Blomstedt, Venäjän-Karjalan kalmistoista ja hautapylväistii i Suo- 

men mnseo 1895, sid. 20 och fig. 5.



—  90 —

grafskicket. Det är aflånga stensättningar, som på grund af sin likhet 
med ett. i båda ändar spetsigt fartyg betecknas med namnet skepps- 
sättningar. Inom den ovala sättningen, som bildas af större eller 
mindre liggande eller resta stenar, äro någon gång roddarbänkarna 
utmärkta genom tvärgående rader af stenar samt masten genom en 
sten i midten. I Finland synas liknande stensättningar icke vara 
okända men uppgifterna om de på fastlandet belägna äro något 
osäkra: enligt C. A. Gottlands uppgift *) finnes en sådan fornlämning 
på Sntoisenniemi, en i Päijännesjön utskjutande udde, i Korpilaks 
kapell. En annan omtalas af H. A. Reinholm2) såsom belägen på 
Eräpyhä-bärget vid Eräjärvi-sjö i kapellet ined samma namn. Någon 
vetenskaplig undersökning af dessa „skeppssättningar“ har ännu icke 
blifvit titförd. Mera pålitlig förefaller en uppgift om en skeppssätt- 
ning i Godby socken på Åland.3) Häremot torde en skeppssättning 
med trubbig akter och tre stenhögar som representanter för tre master, 
Kvilken ligger på Hjortön i Korpo socken i omedelbar närhet till hafs- 
stranden, icke vara af någon hög ålder. 4)

Jag Kar i det föregående försökt sammanställa de graffynd, hvilka 
kunna gifva oss en antydning därom, att äfven i vårt land seden att 
bränna de afiidna i skepp varit rådande. Vittnesbörden om denna 
sed äro bos oss icke så tydliga, att de ensamma för sig skulle vara 
öfvertygande. De bestå ju nästan uteslutande af klinknaglar. Men 
sammanstälda med de stora skeppsfynden på den skandinaviska halfön 
tala dessa elj'es stumma vittnen ett oförtydbart språk. Det kan 
i själfva värket ieke väcka vår förvåning att finna detta vackra graf- 
abick i bruk hos de hedniska finnarne i västra Finland. Vi hafva 
sett, hnru allmän, denna sed under den yngre j'ämåldern varit i Norge 
och Sverge. TTr araben Ibn Fosslans berättelse erfara vi att de 
svenska varj'agerna efter sin utvandring till Kyssland troget fasthöllo 
vid det fäderneärfda bruket. Graffynd i de trakter af norra och 
mellersta Kyssland, där dessa varjager hafva bott, gifva ytterligare 
bevis därpå.5) Betänka vi, att enligt arkeologernas och. språkforska-

0 C. Å. Gottlunds antiqvariska samlingarjlY (manuskript å Statens Histo
riska Museum) sid. 122 (9).

H. A. Reinliolms samlingar TT:o 1, (manuskript å statens Historiska 
Museum) sid. 24.

s) K. A. Bomansson, Om Ålands fornminnen, H:fors 1858, sid. 14.
*) Ii. "W. Fagerlund, Anteckningar om Korpo och Houtskär socknar i 

Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 28 hft. sid. 291 och P l.Y I, 
f i g .  21.

s) T id byn Gnjesdowo i guvernementet Smolensk ligger ett stort graffält, 
bestående af hundradetals runda jordhögar af 1— 10 m höjd. Ett 80-tal af dessa 
grafhögar, alla innehållande lämningar af brända lik, har blifvit undersökt. De 
mnehölla, jämte iöremal af österländst ursprung en mängd fornsaker af silfver, 
brons och järn, hvilka visa den närmaste öfverensstämmelse med svenska fynd
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renas samstämmiga åsikt Österbotten och sydvästra Finland under 
den äldre järnåldern hafva haft en skandinavisk bosättning, och taga 
vi den lifiiga iöibindelse i betraktande, som enligt fyndens och. 
sagornas vitnesbörd äfven senare måste hafva ägt rum mellan västra 
Finland och b\erge, och sa först vi lätt, huru den skandinaviska 
seden att bränna liken i skepp kunde blifva äfven en finsk sed. Men 
om själfva grafskicket på denna tid var karaktaristikfc för den skandi
naviska halföns och Finlands inbyggare samt för de svenska varja- 
gerna i Kyssland, så äro de föreställningar, som vi kunna antaga ligga 
till grund för densamma, icke enbart finska och skandinaviska.

Då båten fick följa sin ägare i grafven eller på bålet, säger 
Anutschin, hvilken utförligt behandlar detta spörjsmål,x) så kunde 
clet vara därför att den liksom vapnen, redskapen och smyckena ansågs 
höra till den aflidnes nödvändigaste egendom, hvilken han skulle 
behöfva äfven i det kommande lifvet. Men dessutom kan en annan 
tanke spåras i båtars användning vid likbegängelser. Hos många 
folk lefver den föreställningen, att själarnas land finnes någonstädes 
på jorden, långt aflägset, bakom bärgen eller hafvet eller vid mynnin
gen af en stor flod. Ligger de dödas rike på fastlandet, så behöfver 
den aflidne för den sista resan ett ök eller ett åkdon. Skiljer ett 
haf eller en flod själarnas land från de lefvandes boningar, så måste 
den döde färdas i en farkost mot sitt mål. Demia senare föreställ
ning är mycket allmän hos folk, som lefva i ett kustland, vid stora 
floder eller på öar. Anutschin anför många exempel på denna tro 
både Kos nu lefvande och hos gamla folk, andra exempel finna vi 
bl. a. i H. Hildebrands uppsats „folkens tro om sina döda“. Malayerna 
tro, sägor Anutschin, att vägen till den andra världen för öfver 
hafvet, och gifva därför ofta åt kistorna formen af en båt eller ned-

fx-ån vikingatiden. I många af dessa grafvar lago klinknaglar. (Historiska Mu
seets i Moskwa (ryska) katalog, sid.. 87 ff.). — I östra delen ai guvernementet 
St. Petersburg har den. ryske arkeologen TT. E. Brandenburg undersökt ett stort 
antal !^rafhögar, hvilka ligga ut med stränderna af PaschafLoden ocli dennec, 
tillflöden. Grafvarna gömde dels skelett, dels lämningar af brända lik samt 
fornsaker både af svenska typer och af sadana hvilka voro karaktäristiska tör 
de finska stammarna i Ryssland. Åtminstone några af dessa högar anser Bran- 
denburg för varjagiska. X liera af dem liittad.es ett miudre antal klinknagla/r, 
och i en grafhög vid byn TJst Bibjisna lågo brända ben, vapen (ett sviird, en 
spjutspets, en pilspets, en yxa af skandinavisk typ), värktyg (en knif, ett lås 
ett bryne, ett eldstål), smycken (bjällror, en bronsring, en sölja), 5 viktlod, fragment 
af ett silfverbeslaget dryckeshorn, lerkärl, en stekpanna, en järnkittel. ben af en. 
idisslare samt circa 100 klinknaglar, (H. E. BpaweHÖypn., Kypranbi ICteHaro Hpii- 
:ia;tonci,H i MaTepiaiH no apxeo.ioriä Poccift, N:o 18, sid. 91 ocli 102). Staden .Nja 
Ladoga, hvilken Rurik enligt några varianter a,f Nestors krönika valde till sitt 
residens, innan han bosatte sig i Nowgorod, ligger endast 50 km väster ifran 
Pascha floden.

]) D. Anutschin, Caini, .ra/jm h  ko hh , K aM , npiiH a-pesK O crn n ox op oH a ro  oöp n a n
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lägga små modeller af båtar i grafven. Intressant är det, att båt
modeller af brons, ibland försedda med ett hjorthufvud i fören och 
med djurbilder (hundar, svin, kor, får m. m.) utmed relingen, äro 
hittade i gamla etruskiska och sardiniska grafvar. — „Algonquin — 
indianerna fara efter döden i skinande stenkanoter till själarnas land 
i Södern.“■ — „Äfven antikens folk tänkte sig de saligas hem som 
öar i oceanen, ock man förläde dem till världens yttersta ändar, 
i väster om Afrika. Vid den klassiska forntidens slut omtalar Pro- 
copitts att själarnas land fans på ön Brittia. — 1 vissa delar af 
Australien plägade man lägga den döde, jämte mat, i en kanot, som 
sböts ut från stranden for att, drifven af passadvinden, söka vägen 
till andarnas ö.“ (Hildebrand). I landskapet Pegu i Bortre Indien 
lades konungens lik på ett bål, uppfördt på två sammanbundna båtar. 
Bålet antändes och båtarna drefvo lågande ut på liafvet (Anutschin). 
Man påminne sig härvid Snorre Stuilassons berättelse, huru den 
svårt sårade konung Hake efter slaget vid Fyrisvallarna lades på ett 
skepp, som antändes och brinnande sköts ut på hafvet. — Styx och 
Acheron voro i grekernas föreställning dödens floder, öfver hvilka de 
aflidne af den dystre färjkarlen Charon fördes till underjorden. För 
sitt besvär erhöll Charon ett litet mynt, hvilket man för detta ända
mål lade i den dödes mun. Tron på „dödens flod“ fortlefver hos de 
nuvarande grekerna samt existerar dessutom hos indianerna i Amerika, 
flerstädes i Indien, Kos biiddhisterna i Kina och Japan och hos några 
sibiriska folkstammar. (Anutschin). I vårt nationalepos nämnes Tuo- 
nelas svarta flod, den heliga strömmen, Manalas urgamla vatten 
på många ställen. Vid den svarta Tuoni elfven mördas den muntre 
Lemminkäinen lönligen af Pohjoias halfblinde herdegubbe, vräkes i 
strömmens hvirfvel och föres af vågorna bort till Tuonelas stugor, där 
lians liflösa kropp af den blodbestänkte Tuoni-sonen hugges i åtta 
bitar. Ur strömmen uppsamlar Lemminkäinens gamla moder de skilda 
delarna af hans kropp för atfc sammanfoga dem. Öfver Tuoni-elfven 
föres "VVäinämöinen af Tuonelas kortväxta tärna till dödens dystra 
boning för att hämta de trollord, han saknar till sin båtbyggnad, och 
endast genom att förvandla sig till en orm lyckas han rädda sig öfver 
elfven tillbaka till jorden. I Tuonela elfven föres striden mellan 
nmarinens j’ämöm och den väldiga Tuoni-gäddan. Men Tuonela my
ten i sin nuvarande form, föreställningen om Tuonela såsom nödens 
och lidandets boning för de aflidne, är helt säkert af nyare ursprung 
och påvärkadt af den kristna uppfattningen om helvetet. Om Tuo
nela i den äldre föreställningen varit befriadt från denna sin dystra 
karaktär, om det för alla döda har bildat en samlingsort, där de 
fortsatte sitt forna j’ordelif, samt om vi i skildringen af Tuonelas 
svarta heliga gränself kunna se spåren af en urgammal myt, hvilken 
existerade redan under den yngre järnåldern, därom vågar jag som 
lekman på detta område icke yttra mig. Yi få ej glömma, att Kale-
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vala-sångerna — upptecknade som de äro först i våra dagar — 
endast med stor försiktighet få begagnas till att förklara finska fol
kets föreställningar och seder på en tid, från hvilket ett årtusende 
skiljer oss. Ur Kalevala kunna vi således knappast erhålla några 
upplysningar om, hvilken tanke som lag till grund för västfinnarnas 
bruk att. bränna sina döda i båtar. Att det var en religiös föreställ- 

■ ning står utom alt tvifvel. Men om finnarne uppoffrade båten åt 
lagorna, emedan de trodde, att lifvet på hinsidau grafven var full
komligt likt lifvet ofvan jorden, och därför ville förse en kär afliden. 
med alt, hvad han behöfde för att fortsätta detta lif, eller om de 
i själfva värket ägde en föreställning om ett dödens rike, som låg 
bakom ett haf eller en flod och till hvilket den aflidna färdades i 
en båt, det är ett spörjsmål, hvars besvarande jag måste öfverlämna 
åt den kommande forskningen. Den jämförande fornforskningen skall 
i förbund med folklore, etnografi och språkforskning i sinom tid lyfta 
den slöja, som ännu hvilar öfver de hedniska finnarnes föreställningar 
om lifvet efter detta.

A. Hackman.

H is to ris k a  s ä g n e r . * )

I början af detta århundrade var större delen af Pyttis "bortskänkt såsom 
förläning. Om tillgången härvid berättas att i ett krig, livari ryssarne voro 
invecklade år 1793, skulle 1)1811(1 andra en. underlöjtnant Jakob Lovianow Bolot- 
nikoff genom hjältemod hafva utmärkt sig samt äfven blifvit sårad. För sitt 
hjältemod erhöll Bolotnikoff af ryske Kejsaren en förläning i Yiborgs län i Fin
land af 100 hufvuden (imderhafvande). Vid denna tid bodde i Fredrikshamn 
dåvarande kronofogden, hofrådet Nikolaus Claijhills och da iian i ryska tidnin
gar läste notisen om nämnda förläning, begaf han sig' till Petersburg, uppsökte 
och. träffade löjtnanten samt köpte af honom rättigheten till dessa 100 hutvuden 
för 6,000 Rubel banko. Därpå tog Claijhills från jordaböckema reda på tvär det 
fanns stora mantal och minsta antalet till dem hörande män. Forskningen 
häraf förde honom då till Pyttis, där han utvalde hela Vesterby samt Kvarnby 
med undantag af Kirill hemman om '/ ,  mantal, där vid tillfället funnos (i karlar. 
I stället valde han. Frantsila hemman i Broby, som var V3 mantal med. endast 
3 män. När detta var orduadt reste hofrådet Claijhills och löjtn. Bolotnikoft till 
Pyttis och förklarade för bönderna huru saken förhöll sig. Bönderna svarade, 
att när de en gång, ändå måste komma under herrevälde, så var det for dem 
ikgiltigt under hvilken herre de.kommo. A n m ä r k a s  bör att Pyttis denna tid 
hörde under ryskt valde. Claijhills var en bönderna välmenande man, som med 
synnerlig omvårdnad skötte och vakade öfver deras skogar, hvarför bönderna 
äfven då de efter år 1865 begynte tillösa sig sina hemman, hade att tillgripa 
skogen, hvarifrån många erhöllo större summor än de betalt som lösen tor 
hemmanet.

*) Upptecknade af bonden K. F. Juselius. Forts. ifr. n:o 5 6.
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S a m l i n g a r n a s  t i l l v ä x t .
(Juni—November. N:o 3419—3483).

Från stenåldern.
Herr T. Tanner, Viborg: 3 stenredskap fr. Heinjoki, 1 fr. Sordavala, 5 fr. 

S:t Johannes, 2 fr. Jaakkimvaara. —  Malts Savolainen, Kaukola: 8 fr. Kaukola.
— Juho Härkönen, Kronoborg: 6 fr. Kronoborg, 5 fr. Kaukola, Jaakkimyaara och 
Parikkala. — Handl. M. Linder H:fors: 1 rätmejsel, fyndorten okänd. — Inhyses 
V. Ben fo r s :  1 fr. Loimjoki, 2 fr. Punkalaitio. — Bleckslagaren K. J. Rosenlund: 
3 fr. Nurmijärvi, 1 fr. Hattula, 2 .fr. Hausjärvi. —  Handl. O. Lindström, H:fors: 2 fr 
Tavastehus, 3 fr. Sammatti, 1 fr. Pihlajavesi. — Mag. A. Hackman: 1 fr. Kumo
— Mag. H. J. Heikel: 10 stenredskap funna vid'stranden af Hirvijärvi sjö, om
kring Kanava torp, tillh. Ahvenisenpää hemman, Karttula by, Karttula socken; 
5 föremål ir. Leppävirta, Pielavesi och Karttula samt fynd ifr. Kiukais kpll. — 
Dr. Hj. Appelgren: 3 fr. Bjerno. — Stud. kr. Äimä: 1 fr. Janakkala, 5 tr. Rengo. 
1 fr. Yånå, 4 fr. Hattula, 5 fr. Tyrväntö, 3 fr. Hausjärvi, 1 fr. Akkas. — Landt- 
mätaren F. L. Mahlberg: 1 fr. Saarijärvi. — Vid jernvägsarbete 2 stenredskap 
f. i S:t Karins. — Artisten J. Sjöström: 5 fr. Ilomants. — Stud. F . F . Takala: 
1 fr. Kuortane. — Torparesonen H. Karppinen, Säräsniemi: 4 stenredskap oeh 
fragment af åtminstone 5 skilda kärl, gjorda dels af bränd lera, dels af tälgsten, 
iunna vid. Nimisoja å i Kukkola by, Säräsniemi. — Stud. A. Luther H:fors: 1 fr. 
Sumiais, lfr . Vesanto, 2 fr. Viitasaari. — Stud. l/no Karttunen: 3 ir. Ryska Kare
len. — Mag. K. Lisitzin, H:fors: 1 fr. Ervelä by, Bjerno. — Lyceist. M elart: 2 fr 
Hauho. —- D:r Th. Schvindt: 2 fr. Pvhäjärvi (V. 1.) — A. Salmi: 1 fr. Mäntsälä'
— Fältskären K . Moilanen: 2 t’r. Paavola socken.

Från bronsåldern.

Mag. H. J. Heikel: en bronsknif funnen vid undersökning al' ett stenröse 
i Kiukais kapell.

Frän äldre jernåldern.

Handl. M. Linder H.fors: en jemnbred eldsten, funnen i Helsingfors emel
lan den nya judiska begrafningsplatsen och. slagtarehuset. — Mag. A. Hackman: 
40 n:r fornsaker funna senaste sommar vid undersökningar å Pärkkö hemmans 
mark, Kodiala by, Nykyrko (A. l.j; 39 n:r fornsaker funna å Köönikänmäki backe 
i Paistila by, Kumo, samt 1 eldsten förut funnen å samma hemmans mk. —  
Stud. Fr. Äimä: 1 eldsten fr. Kalvola(?). —  A. Salmi: 1 eneggadt svärd fr. Kos- 
kela hmn, Kuru by, Hausjärvi socken.

Från yngre jernåldern.

Orgelnisten O. T. Leander, Vesilahti: 1 fragment af ett svärd faun et i 
brandhölstret i Kirmukarmi backen, Vesilahti, — K. J. Rosenlund: en spjutspets 
t. i Soronen hms åker, Mervi by, Hattula. — Mjölnaren Is. Friberg (och Thomas 
Friberg): 5 föremål och senare genom länsman P. Bergius4 föremål fr. Vesilahti. 
— Mag. A. Hackman: 217 n:r fornsaker, hvilka Hr. H. och stud. K. B. Cederhvarf 
senaste sommar iunno vid undersökning af ett graiiält å Pietilä gårdsplan, 
Hallu by, Nykyrko (Å. 1.) samt ö föremal funna å Pietilä, Hannn, Luukkala och 
Nohkola hmns marker i nämnda by och socken. —  D:r Hj. Appelgren: en arbets-
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yxa fr. Jauliinoja torp, Knhmis by, Bjerno. -  D:r A. 0. Heikel och mag. II. J. 
Heikel: 11 n:r fornsaker fr. Kinnukarmi-backen, fr. Hintsala holme och fr. ett 
röse å Laukko egendoms mk. allt i Vesilahti s:n. — Baron Standertskjöld-Nor
denstam förärat: 6 föremål ifr. Laukko-åkrarna, Vesilahti. -  Stud. Fr. Äimä:
1 fr. Tyrväntö. —  D:r Th. Schvindt: 3 fr. Räisälä.

Frän medeltiden.
Possessionaten Hedenberg, Pemar: en kyrklocka, som förut varit i S:t Jacobs 

kapell derstädes; klockan är försedd med följande inskrift: Ave Maria, grada plena, 
I)ns tecum, (hell Maria, full af nåd, Herren vare med dig). — Prostinnan J. M. 
Tallgren, S:t Marie: ett revalensiskt silfvermynt f. å Korois udde i S:t Marie. — 
Yläne församling: 3 kyrkliga föremål.

Frän nyare tid.

Justitierådman Ivar Kyander: en paletå, som Elias Lönnrot under sin vi
stelse i Kajana tillskurit åt landtmätaren S. H. Kvander och Lönnrots föräldrar, 
hvilka då bodde å Polvila hemman nära Kajana stad, sytt. — T. Tanner: 2 före
mål fr. Heinjoki, I fr. Jaakkimvaara. -  M. Savolainen, Kaukola: I fr. Kaukola. 
— Bonden. A. Myllypakka, Loppis : ett ljus ter.jern fr. lians åker. — K. Moilanen:
2 föremål fr. Muhos. — Fr. Lamminen, Birkkala: 1 fr. sam. s:n. — 1 hirschfän- 
gäre fr. Sibbo. — K. J. Rosenlund: 1 fr. Vånå, 1 fr. Tavastehus, 2 fr. Hattula,
1 fr. okänd fyndort. 1 fr. Hausjärvi; dessutom en silfverring med inskrift: „0  
helfh Ihesv Christvs“ fr. Tenhola hms åker, Hattula. — Mag. A. Hackman: en 
stridshammare fr. Nvkvrko (Å. 1.) — F. d. soldaten J. Spets: 3 fr. Seinäjoki. —  
Handl. H. Lehmonen, Hankasalmi: en. bägare och en. pokal af silfver, den senare 
med följande inskription: „W . 1798. 1 p. Marras kusa Kuning: Suomalaiselda 
Huonen-hallituxen Seuralda annettu, Yrjänä Matin pojalle Liisälle Vehniiisä ahke- 
ran ja toimellisen maan Viljelemisen tähden“ . — Handl. O. Lindström: 1 fr. H:fors,
2 fr. Borgå, 1 fr. Vånå. — Yläne församling: 7 kyrkliga föremål. — Kyrkoviik- 
taren Jahvetti Tuomainen, Kuopio, 1 votivfynd. ifrån Kuopio domkyrka. — D:r 
Hi. Appelgren: 11 n:r fornsaker, f. vid grätning å Poteri hms ink. i Kopsby, 
Borgnäs kapell; 2 köpta förem. fr. sam. s:n samt 3 fr. Bjerno. — Jos. Linder: 
4 fr. Helsingfors, 2 fr. Borgå. — Kontorist A. Aspelins arfvingar 1 n:r fr. Hel
singfors. — Stud. Fr. Äimä: 1 fr. Tavastehus landsförs., 3 Ir. Hattula. — Prosten 
Gr. Durchman, Storkyrö: målade tygtapeter fr. Storkyrö prostgård. — Målaren 
E. Lindström: 1 fr Mäntsälä. — Fru Minna Leistén, H:fors: 1 kam. — Stud. A. 
Luther: 1 fr. Sumiais, 3 fr. Rautalampi. — K. Moilanen: 1 fr. Ijo, 2 fr. Siika- 
joki, 1 fr. Carlo. — A. Salmi: 1 i'r. Nurmijärvi, 3 fr. Mäntsälä, 4 fr, Hausjärvi, 
Kärkölä och Mäntsälä. — Stud. Göös: 1 fr . Janakkala. Prostinnan ./. M. 
Tallgren, S:t Marie: 47 kopparmynt och ett stycke Gotlands-sten. fr. Korois udde, 
S:t Marie.

Frän obestämd tid.
Bonden. Erik Aug. Karlsson, Önningeby, Jomala: 3 kärl, neml. en med öroa 

försedd, bronsskål, I liten tennkanna och ett stenkrus, alla sannolikt ir. medel- 
eller nyare tid, funna vid stensprängning i samma by. Stud. Fr. Äimä. ._> 
föremål fr. Rengo, 1 fr. Vånå, 1 fr. Hausjärvi. -  Distriktsingeniören O. L. Ny
berg, Pojo: en i trä skuren bild af ett mewnskohufvud. funnen vid en jernvägs- 
skäming nära Skuru i Pojo socken, samt några fynd af hatsnäckor m. m,, hvilka 
D:r Hi. Appelgren: senare ifr. samma ställe medförde. ,
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Prenumerationsanmälan.

Finskt Museum och Suomen Museo utkomma äfven under år 1898 
enligt samma plan som hittills. Den svenska och finska upplagan komma, 
likasom under detta år, att lia väsendtligen olika ilinehåll.

Till bladen har utlofvats bidrag af ett antal museitjänstemän och 
museiföreståndare i landsorten samt af fackmän på olika områden af veten
skap och konst, bland hvilka må nämnas: E. Aspelin, J. R. Aspelin, Y. Blom- 
stedt, G. Cygnaeus, A. V. Forsman, O. A. Forsström, F. I. Färling, A. Hack
man, Axel Heikel, Ar. Hjelt, O. F. Hultman, V. Högman, K. Killinen, K. Krohn, 
Ernst Lagus, J. J. Mikkola, E. Nervänder, M. Scherfbeck, Th. Schvindt, A. 
H. Snellman, J. J. Tikkanen, Th. Waenerberg, V. Wallin, M. Waronen, Y. 
Wichman och Hj. Appelgren.

Bladen utkomma hYai’annan månad hvardera med ett ark om 16 sidor, 
illustrationerna däri inberäknade, och kunna prenumereras å landets alla 
postkontor för 2 Ulli 50 p:i för årgången eller tillsammans för 5 mk. Finska 
fornminnesföreningens ständiga ledamöter, hvilka erlagt fullständiga leda- 
motsafgifter, — 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 j‘ämte adress insändes till bladens redaktion i Helsingfors.

I Helsingfors emottages prenumeration å alla boklådor.

R edaktionen.

Suom en M useo N :o  11—1 2  in n eh å lle r : Liiviläisten kukistus (Livernas 
underkufvande) af A. H. Snellman. Se referatet i föregående nummer af Finskt 
Museum. — Kuinka Liivin ja Vironmaalla satujen mukaan vanhaan aikaan raken- 
nettiin kirlckoja (huru man i Lif- och Estland enligt folksagorna fordom byggde 
kyrkor), af I. Jung. — Mikael Toppelius ja  Lohtajan kirlcko (Mikael Toppelius 
och. Lochteå kyrka, 1 fig.) Kokoelmain kasvaminen (saml:s tillväxt). — Prenumera- 
tionsanmälan.

F in sk t M useum  N :o 11—1 2  in n eh å lle r : Om likbränning i båtar under 
yngre järnåldern i Finland, af A. Hackman. (8 fig.) —  Historiska sägner, uppteck
nade af K. F. Juselius. — Samlingarnas tillväxt Juni—November. — Prenumera
tionsanmälan.

H elsingfors 1897. H elsingfors C entraltryckeri.




