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Naturfolkens föreställningar om sjukdomarna.

Hvarje människa, hon må vara ung eller gammal, hon 
må tillhöra jordens mäst barbariska folkstam eller vara en 
bildad medlem af nutidens kulturfolk, har någon gång fått erfara 
det men, sjukdomen framkallar hos den mänskliga organismen. 
Då således sjukdomen är något, som tillhör hvarje folks, ja 
hvarje tänkande individs erfarenhetsområde, är det naturligt, 
att alla hafva sina föreställningar, sina begrepp därom, och 
att i dessa begrepp om sjukdomen ingår en föreställning om 
något ondt, är naturligt.

Naturfolken, som befolka hela naturen med andar och äro 
benägna att hänföra hvarje fenomen, som de ej på grund af 
en tydlig sinnesförnimmelse kunna annorlunda förklara, till 
dessas invärkan, tillskrifva ofta onda andar orsaken till alle
handa sjukdomar.

Så heter det bland många folk, att en ond ande tager 
människan under sitt välde, då hon sjuknar. Siamesen säger, 
att onda andar falla ned från träden på människorna, intränga 
i dessa och äta deras inälfvor; indianen åter, att anden bemäk- 
tigar sig det sjuka stället; några australiska folk, att andens 
skugga intränger i människan för att äta henne.

Ordet trollskott i svenskan (liksom dess motsvarighet Dra- 
chenschuss i tyskan) tyder på en forntida föreställning om ett 
skott af en ond ande såsom orsak till sjukdomen i fråga. 
Marokkanen säger, att koleran slår människan; australnegern 
att en ond ande slår om natten bölder i människokroppen. I 
Jobs bok 2: 7 läsa vi, att satan slog Job med onda bölder 
ifrån hans fotablad och upp till hans hjässa. Äfven i Nya
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testamentet finnas flera berättelser om af onda andar besatta, 
sjuka människor.

Många folk hänföra olika sjukdomars ursprung hvar till 
sin särskilda onda ande. —  Betecknande är zigenarnes tradi
tioner om Ana, som födde 9 onda andar: Den smutsiga (två- 
höfdad fågel), som framkallar svimning och slaganfall; den 
slemmiga (fisk med långhårigt människohufvud), som framkal
lar allehanda katarrer; den feta (spetskula), maginflammationens 
ursprung; den glödande (hårmask), som framkallar barnsängs- 
feber; den kalla (hvitt mångfotadt möss), som framkallar frossa; 
den fastande (månghöfdad mask) hufvudvärk o. s. v. Enligt 
andra har hvarje särskild kroppsdel sin skilda plågoande. Så 
hade t. ex. de gamla assyrerna under Sardanapals tid (enligt 
en besvärjelseformel funnen i Ninives ruiner) särskilda plågo
andar för hufvudet, halsen, bröstet, handen och inälfvorna.

I allmänhet undvek man att benämna och afbilda sjuk- 
domsandarna, för att ej på något sätt framkalla eller reta dem, 
en föreställning som äfven afspeglar sig i det svenska ordstäfvet 
»Måla ej fan på väggen». Dock ansågs detta stundom af behofvet 
påkalladt, synnerligast när det gälde att skrämma bort den 
onda anden genom att visa, att man kände honom, visste hans 
ursprung och seder m. m. Härvid kan hänvisas närmast till 
den finska sångens ursprungsord, och besvärjelseformer.

Döda människors andar framkalla ofta sjukdom hos de 
efterlefvande. Särskildt gäller detta sådana personer, som dött 
en onaturlig eller hastig död. Då anden skilt sig från krop
pen, anses den sväfva omkring i nejden och söka en annan 
kropp, i hvilken den kunde intränga. Så snart detta lyckats, 
är följden vanligen att kroppen i fråga sjuknar. Den aflidnes 
enka bör hålla sig hemma en längre tid efter mannens död, 
för att ej dennes ande, som anses någon tid beledsaga enkan, 
skulle framkalla sjukdom hos mötande personer. Dödfödda 
eller kort efter födelsen döda barns andar anses farliga syn
nerligast för gifta kvinnor, emedan de, som visat sig oförmögna 
att lefva, kunna framkalla en dylik oförmögenhet hos barn, 
som komma att senare födas. Omvändt anse Balkanhalföns 
inbyggare (greker och serber), att döda jungfrurs andar 
värka dödande på barn och ynglingar. I barnsäng aflidna 
kvinnors andar fruktas mångenstädes. De kunna blifva bestän
diga onda andar och värkliga plågoris för de efterlefvande.

Trolska människor kunna genom direkt beröring fram
kalla sjukdom och äfven död. De intränga om natten genom 
springor eller andra öppningar hälst dit, där någon svag per
son finnes, och suga ut blodet från sårade, nyssfödda barn, 
sjuka, ja äfven nyss döda personer. För att fånga dessa odjur



sätta malajerna snaror under golfvet. En sådan trolsk person 
kan sofva i sin säng och sända endast en del af sin kropp 
på blodsugning till granngården, så att ej ens någon af de 
hemmavarande kan ana hvad hon förehar.

Lefvande djur kunna på ett eller annat sätt intränga i 
människors kroppar, bosätta sig der och sålunda framkalla ett 
sjukligt tillstånd. Af lefvande djur nämnas maskarna oftast såsom 
sjukdomsorsaker. Äfven Job säger sitt kött vara besatt af 
maskar. Släktingar och vänner öfvergifva ofta astmatiska 
sjuka, emedan de frukta att maskarna från dessa kunde öfver- 
flytta sig till dem. Ofta anses äfven foglar såsom orsak till 
sjukdomar. Så t. ex. uppkommer epilepsi och själssjukdomar 
däraf, att en lefvande fågel inträngt i hufvudet på den sjuka. 
Hjärtåkomma åter uppstår därigenom att en hackspett hackar, 
tär på hjärtat. Då sjukdomsanden utdrifves, ser man stundom 
en svart fågel flyga ut från den sjuka. Indianerna göra uttern 
ansvarig för kopporna, en del australier åter bocken för epilepsi.

Likasom lefvande djur kunna äfven döda ting intränga 
i kroppen och framkalla sjukdomssymptom. Den tillkallade 
läkaren eller trollkarlen bemödar sig vanligen att genom sug
ning och besvärjelser aflägsna det onda, som ofta framdrages 
i dagen i form af en sten, stundom såsom halm, trästycke, järn, 
naglar, ben o. s. v. Ofta, kanske oftast, aflägsnas dock det 
sjukdom framkallande tinget, utan att detsamma blir synligt 
för den sjuka.

Skott, trollskott har öfverallt på jorden ansetts såsom en 
af de vanligaste orsaker till stygn, reumatism och inflammation. 
Vanligen är det en trollkarl som skjutit skottet, vare sig af 
eget initiativ eller på anhållan af någon annan person, på 
grund af afund, hat, illvilja eller hämdkänsla för värklig eller 
förmodad oförrätt. Det afskjutna föremålet anses oftast vara 
en sten, stundom en kula af metall, hö eller hår. Själfva 
skjutandet sker vanligen sålunda, att trollkarlen kastar under 
besvärjelse en sten eller något annat åt det håll, där den påskjutna 
vistas. Denne känner då ett stygn genom kroppen, äfven om 
han skulle befinna sig på flere hundra kilometers afstånd. 
Skotten träffa ofta vederbörande medan de sofva. Tollskottet 
kan afsändas äfven med blotta ord. Ett typiskt fall är följande. 
En indian förolämpade en trollkarl. Denne ropade vredgad 
till honom: »efter 6 veckor skall du dö». Indianen blef där
efter småningom allt mera nedslagen, lade sig på sin bädd, 
kände sig sjuk och var fast öfvertygad om, att trollkarlen 
skjutit en sten i hans hjärta. Inga tröstande ord hjälpte och 
innan terminen var slut hade nedslagenheten dödat indianen. 
—  Ett sådant resultat hafva trollskotten dock ej alltid, i de
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flesta fall lyckas en annan tillkallad trollkarl eller gumma 
genom sugning, skrapning eller på annat sätt aflägsna skottet 
från kroppen, och kan han öfvertyga patienten härom t. ex. 
genom att uppvisa den utsugna stenen, så är den sjuka räddad 
och känner sig genast, om ej fullt frisk, så dock på bättring. 
—  I Iliaden omtalas huru Apollo skjutit pilar mot den grekiska 
hären och sålunda framkallat sjukdom inom densamma. Job 
klagar (6 : 4) öfver att Guds pilar träffat honom. Äfven i den 
kristliga konstens alster finnas uttryck för denna föreställning, 
att Gud skjuter på människorna.

De sistnämda sjukdomsskotten kunna betraktas såsom ett 
Guds straff för begångna förseelser. Detta säges uttryckligen 
äfven i Jobs bok 33: 19. De gamla akkaderna hade särskilda 
andar, som utförde gudarnes straffdomar, likaså malajerna och 
af Jobs bok 2: 6 framgår, att Herren lämnat Job i satans hand 
att plågas. Såsom bestraffare af onda gärningar uppträda all
mänt äfven de dödas andar, mäst visserligen för mot dem 
personligen antingen i lifvet gjorda oförrätter eller efter döden 
bevisad vanvördnad (otillräckligt grafgods, störing af grafvens 
frid, glömska o. s. v.), men öfvervaka de aflidna äfven, att 
deras efterlefvande ej häller i andra afseenden må träda kon- 
ventionela föreskrifter för sedlighet och god sed för nära.

De förutnämda trollskotten hafva såsom nämdt i de flesta 
fall sitt ursprung från trolldom öfvande personer, trollkarlar, 
trollpackor. Dessa kunna emellertid äfven på många andra 
sätt lekamligen skada sin nästa. —  Naturlig förgiftning före
kommer sällan och nästan uteslutande hos malajerna och deras 
grannar. Däremot öfvas allmänt förgiftning med trolldom. Med 
vanlig förgiftning likartade äro försöken att i fiendens mat 
under framsägande af besvärjningsord insätta allehanda ämnen, 
såsom krossade äggskal, hårbollar m. m., samt att omröra maten, 
likaså under besvärjelser, med död mans hand.

Öfver alla delar af jordklotet har förekommit seden att i 
fiendens stråtväg insätta i jorden olycksbringande föremål, 
hvilka framkalla sjukdom hos den, som trampar på dem. Sådana 
föremål kunna vara af de mäst olika slag. Det gemensamma 
är, att de nedläggas under vissa besvärjelser. Föremålen kunna 
annars äfven insättas i ovännens hus, hans båt eller annan 
tillhörighet.

Mycket allmän är föreställningen, att trollkarlen äger en 
större makt öfver sin medmänniska än annars, om han besitter 
något som tillhört eller varit i beröring med denne. Då det 
således är farligt att gifva en ovän tillfälle att bemäktiga sig 
öfverblifna matrester, afklippt hår o. s. v., är det sed att för
störa dessa. Å andra sidan sättas vid tillfälle i förvar för



framtida behof dylika kvarlämningar af personer, med hvilka 
man tror sig någon gång komma i delo, synnerligast om man 
vet att denne andre äger något af ens egna tillhörigheter eller 
kvarlämningar. I sådant fall föreslås ofta ett utbyte af den, 
som fruktar sin motpart. —  Sjukdomen framkallas sålunda, att 
dessa ovännens tillhörigheter under besvärjelser brännas, smäl
tas eller nedläggas på därtill lämpliga ställen. Hos flera folk 
prepareras de först på något särskildt sätt, förrän de brännas 
eller nedsättas. —  Så snart dessa ämnen under besvärjelser 
blifvit antända eller begynna att smälta, känner den angripne 
genast ett visst obehag och söker att utreda, hvarifrån faran 
hotar. När han sedan på något sätt trott sig hafva fått reda 
härpå, antänder han för att öfverflytta sjukdomen tillbaka på 
afsändaren en moteld eller företager han en motsmältning, om 
han nämligen varit så förutseende, att han skaffat sig något af 
fiendens ägodelar. Har han det ej, söker han att få låna eller 
köpa sådant af sina vänner och grannar. Lyckas ej häller 
detta, händer det att han högljudt blåser i sin lur till tecken 
att han vill kapitulera och betala lösen för sin hälsa. — På 
Nya Hebriderna finnas särskilda sjukdomsmakare, somlifnära sig 
med att uppsamla ofvannämda rester och bränna dem samt 
sålunda tilltvinga sig en slags brandskatt af kringboende folk, 
hvarföre de äro allmänt fruktade.

Sjukdom kan vidare framkallas hos personer därigenom, att 
en utskuren eller inristad bild af dem eller någon deras kropps
del upphettas, brännes eller dränkes under besvärjelser.

Att trollerier eller häxerier af ofvan relaterad art voro 
vanliga redan ett tusental år före Kristi födelse, framgår tyd
ligt af i Ninives ruiner funna samlingar af besvärjelser.

Det svåraste för en af trolldom angripen är att få reda 
på den, som är upphofvet till det onda. Härvid anlitas oftast 
fackmän, kända trollkarlar, hvilka ofta mot en ganska rundlig 
ersättning åtaga sig att utreda sakförhållandet. Då den sålunda 
namngifna mäst blir föremål för den sjukes och hans anför
vanters ofta blodiga hämd, är det för hvar man af vikt att 
ej hafva ådragit sig trollkarlars ovänskap.

Sjukdom anses ofta uppkomma därigenom, att någon dei 
a f människan antingen förflyttas till orätt ställe i kroppen 
eller på något sätt går förlorad. Så anse indianerna att plå
gor uppkomma därigenom, att gallan intränger i den plågade 
lemmen. Australnegrerna frukta i hög grad, att någon aflidens 
ande borttager deras njurfett, då de måste insjukna och dö, om 
det ej lyckas någon tillkallad trollkarl att få fatt på röfvaren 
och återtaga fettet, förrän anden hunnit äta upp det. —  Ofta 
sjuknar kroppen däraf, att den förlorar sin själ eller sin skugga.
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Så anses epilepsi uppkomma därigenom att själen för en tid 
flyr från kroppen. Då onda andar vilja plåga kroppen, drifva de för 
en tid själen ut eller binda henne vid en bestämd kroppsdel. Hos 
de folk, som anse människan äga två själar, tros sjukdom upp
komma därigenom, att den ena själen börtföres och plågas af 
andarna; den bortförda själens plågor förnimmes då af kroppen. 
Onda människor upphänga i träden snaror för människornas 
själar och tror mången, som ser en sådan snara, att hans själ 
ej kan undvika att fastna i den och känner sig genast sjuk. —  
Lika nödvändig som själen är för kroppens hälsa anses mången
städes äfven skuggan vara det. Om den borttages, sjuknar 
kroppen. Några afrikanska folk antaga att människan har 
två skuggor, en under himmelen och den andra under jorden. 
Om antingen en guddom slukar den skugga, som är under 
himmelen, eller en ond ande den som är under jorden, sjuknar 
människan i hvartdera fallet. Om båda skuggorna samtidigt 
slukas, dör hon.

Mångenstädes anses vissa sjukdomar vara sända a f Gud 
och är det naturligt, att i dylika fall inga motkurer företagas, 
hvilket ju vore liktydigt med ett motstånd mot Gud och hans 
heliga vilja. Äfven anse de flesta buddhistiska folk att dessa 
af Gud sända sjukdomar (t. ex. kopporna) äro tecken på af 
Gud bevisad nåd mot den sjuke.

I det föregående är omnämdt, att en i trolldom förfaren 
person, som en ovän genom besvärjelser påfört en sjukdom, 
kunde genom motbesvärjelser sända sjukdomen tillbaka till sitt 
ursprung. En sådan genom besvärjelser åstadkommen sympa- 
tetisk öfverföring a f sjukdom  kan äfven träffa fullkomligt 
oskyldiga personer. Äfven kan sjukdomen magiskt öfverföras 
på döda ting, synnerligast sådana, som tillhöra den sjuke, och 
från dessa kan den sedan öfvergå till hvem som hälst, som 
ockuperar det sjukdom innehållande föremålet. Vidare kan 
sjukdom tilldragas en person af ett osympatiskt, olycksbrmgande 
namn, som så snart detta uppdagats, måste af den sjuka utbytas 
mot ett lyckosammare.

Onda vindar anses på många orter föra med sig vissa 
sjukdomar, olika från olika håll.

I förbigående må omnämnas, att hos naturfolken ofta äfven 
anträffas riktiga, modärna föreställningar om sjukdomsorsakerna; 
sådana äro t. ex. oändamålsenlig föda, öfveransträngning, smitta 
och ärftlighet.

Kanske allmännast öfver hela jorden utbredd är föreställ
ningen om att onda ögon, onda blickar kunna framkalla alle
handa olyckor, otur och sjukdomar. Detta framkallande af 
olycka och sjukdom kan ske såväl medvetet, afsiktligt, som



omedvetet, oafsiktligt. Det finnes nämligen personer, som inga
lunda med sina blickar afse något ondt, ja som ej ens veta af 
att deras ögon äro onda, men som dock äro olycksbringande 
hvarliälst de röra sig och hvad hälst de företaga sig att betrakta. 
Mot sådana afsiktligt eller oafsiktligt onda ögon hafva i år
tusenden användts amuletter, afbildningar af händer, ögon, 
tänder m. m., hvilka burits antingen synliga (t. ex. i hatten) 
eller osynliga på band om halsen.

Förestående framställning af naturfolkens föreställningar 
om sjukdomarna är gjord efter Barthels »Medicin der Natur- 
völker», hvari vårt folks föreställningar närapå alls icke berö
ras. Den mänskliga naturen och fantasin visar sig dock öfveralt 
så lika, att man hos oss kan finna en stor mängd anknytnings
punkter och paralleller till det förut relaterade.

Så berättas i 45:te runan af Kalevala, huru dödsrikets 
blinda dotter Loviatar födde nio söner, hvilka blefvo nio sär
skilda sjukdomsandar (vv. 163 följ.):

Minkä pisti pistokseksi.
Kunka änkäsi ähyksi,
Minkä painoi paiseheksi,
Kunka ruohutti ruveksi, 

o. s. v.
Att finnarne allmänt undveko att benämna det onda som 

de fruktade, är allmänt kändt.
Äfven föreställningen, att döda människors andar kunna 

framkalla sjukdom och annan olycka öfver de lefvande, är ännu 
hos oss gängse. I Björkö berättade mig en gång en äldre man 
med en viss bäfvan, att »kotona kävijät» (d. v. s de aflidnas 
andar, som besöka sina förra hem) förorsakat sjukdom hos 
några och annan olycka för andra, hvarför en allmän nedsla
genhet då rådde i byn. Den i hednatiden äfven hos oss van
liga seden att förse de aflidna med rikligt grafgods har väl 
haft sin rot åtminstone delvis i fruktan för att den dödes ande 
annars skulle hämnas på de efterlefvande. I detta samman
hang må äfven nämnas den ännu i vår tid förekommande 
seden att på »de dödas tisdag» föra mat till grafvarna. —  I sin 
afhandling »om finnarnes magiska medicin» berättar Lönnrot 
(s. 26), att »man föreställer sig farsoten lefvande och stry
kande omkring landet i en tupps skapnad». Äfven har jag 
hört berättas, att fåglar och andra djur på något mystiskt sätt 
stundom inträngt i människor samt gjort dem sjuka.

Mången gång tänker man sig äfven hos oss sjukdomen 
såsom ett dödt ting, som inträngt i någon del af kroppen och
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kan af sakkännare aflägsnas genom sugning eller skrapning 
med åtföljande besvärjelser. Ett sådant skrapningsvärktyg är 
här afbildadt (fig. 1). Det är försedt med björnklor och har 
blifvit användt för aflägsnande af hufvudvärk. —  Äfven har 
jag från mina barnaår i lifligt minne, huru min sköterska, en 
gammal karelsk gumma, stundom om aftnarna, då jag visat mig 
orolig, under ett sakta framsägande af trollformler mätt mig 
med spann från hjässan till fotterna samt med en åtbörd, som 
om hon kastat bort någon sten eller dylikt, spottat åt samma 
hål], samt med detsamma sagt: »pois paha lapsesta». Nästan 
alltid vanns äfven det åsyftade ändamålet, att lugna barnet.

Fig. l. Fig. 2.

Såsom redan antydts har föreställningen om att vissa sjuk
domar uppkomma genom skott aflossade af andar, naturkrafter 
eller illasinnade människor varit utbredd öfver hela jorden; så 
förekommer den äfven hos oss. Detta uttryckes t. ex. genom 
ordpråket:

Ei vanha viata kuole,
Akka Lemmon ampumata.

Ofta hör man sägas om sjuka djur och människor, att de 
äro »ammuksissa» eller i skjutet tillstånd.
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De finska trollkarlarnes och kvinnornas förmåga att fram
kalla sjukdom och annan olycka öfver sina medmänniskor har 
under sekler varit fruktad äfven utom våra egna landamären. 
—  Kalevala omtalar, huru Louhi, Pohjolas värdinna, sände en 
här af sjukdomar mot Kalevalafolket samt huru Wäinämöinen 
med sin trollkonst lyckades få bot för det onda. —  Äfven hos 
oss hafva trollkarlarne vanligen sökt komma i besittning af 
något föremål som tillhört eller annars varit i beröring med 
den, hvilken de önska skada eller på hvilken de vilja utöfva 
ett magiskt inflytande. —  Vid motbesvärjelser anses stundom 
fiendens tillhörigheter nödvändiga, då det gäller att afsända sjuk
domen tillbaka till sitt ursprung.

Öfverföring af sjukdom på döda ting har likaså varit hos 
oss vanlig. I figur 2 ses afbildat en s. k. »kipuarkku» (en 
groft gjord människofigur i en 
kista utan lock), hvilken af någon 
trollkarl användts i nyssnämdt 
syfte sålunda, att han genom 
besvärjelser öfverfört sjukdomen 
från den sjuka tillmänniskofiguren 
samt därefter begrafvit denna å 
kyrkogården.

Föreställningen om att sjukdom ofta tillsändes människorna 
direkte af Gud, har varit mycket allmän äfven hos oss. En 
sådan »Jumalan tauti» är obotlig och med sin vanliga resigna
tion finner sig finnen i sitt oundvikliga öde; ej heller vågar 
någon trollkarl träda i strid mot det af Gud bestämda.

»Tuulenlento» kallas ett visst slag af utslag och antyder väl 
detta en föreställning om af vindarna framkallad sjukdom. —  
Onda ögon hafva hos oss såsom hos andra folk varit mycket 
fruktade och fruktas väl ännu af mången. Mot dessa äfven- 
som mot afund och illvilja hafva burits flera slag af amuletter. 
En sådan (genomborrad björntand) är af bildad i fig. 3. Den 
har burits på ett band om halsen innanför kläderna. Dylika 
hafva funnits äfven i hedentida grafvar. Vid ett tillfälle då 
undertecknad lät en zigenarkvinna genom besvärjelser stål- 
sätta sig mot »onda ögon och afundsmän», erhölls en liten i 
en trasa inlindad masurknöl, som skulle bäras såsom amulett 
i vänstra västfickan.

Mången tycker väl, att ofvan relaterade föreställningar 
hos naturfolken om sjukdomarna äro idel barnsligheter, dock 
hafva de spelat och spela ännu i dag mångenstädes en stor

Fig. 3.
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roll i folkens och individernas lif. Det genomgående gemen
samma man kan lära af dem är, att en människas tro eller 
öfvertygelse är en makt som för hennes existens mången gång 
kan hafva en större betydelse än själfva värkligheten. Lyckas 
en medisinman få ett sådant välde öfver någon sin nästa, att 
denna tror sig vara i mannens våld, kan han göra henne frisk 
eller sjuk efter behag, med naturligt värkande eller inbillade 
läkemedel.

Besvärjelser, ceremonier, amuletter, lugnande eller oroande 
tilltal m. m. värka stärkande eller försvagande på människornas 
lefnadskraft och framkalla sålunda hälsa eller sjukdom.

Hos kulturfolken äro föreställningar och förhållanden visser
ligen i mycket annorlunda, men äfven hos dem utöfvar natur
ligen individernas psykiska tillstånd samma inflytande på krop
pens hälsa som hos naturfolken.

Th. Schvindt.

Figurstickare och gravörer vid Åbo akademi.

Lybeck (Liebeck), Jacobus Johannes,-figurstickare, var öster
bottnisk student i Åbo 1673 — 75, hvilket sistnämda år han af 
consistorium academicum belönades med ett stipendium för att han 
„ skurit en hop schemata i trä“ till akademiska afhandlingar. Men 
detta är också alt hvad man vet om hans konstfärdighet. Han 
prästvigdes s. å. till bataljonspredikant vid Österbottens regemente, 
hvarefter han under fälttåget emot Danmark blef tillfångatagen och 
förd till Köpenhamn. Lösgifven året därpå afgick han med regementet 
till Kiga. Efter fälttågets slut blef han 1682 apologist i Uleåborg 
och 1685 kapellan i Pyhäjärvi, där han 1690 af sin företrädares 
söner och ett par bönder kastades öfver kyrkogårdsplanket. Erhöll 
sedan konungens löfte om befordran till förmånligt pastorat, men 
dog 1693 (Vet. Soc:s Acta H: 729; Strandberg, Herdam. II: 163).

Medelplan, Daniel, figurstickare, stilgjutare, bildhuggare och 
boktryckare, f. 1657, var son till den första kända vagnmakaren i 
Åbo, Jonas Svensson Medelplan, och dennes l:a hustru Margreta. 
Antogs 1678 till figurstickare vid Åbo akademi, där han redan 
förut med berömvärd talang skurit matematiska figurer. Erhöll nu 
ur fiscus rectoris 2 t:r spanmål i lön och sysslade äfven med stil- 
gjuteri tills han 1689 flyttade till Viborg, där han förestod gym- 
nasiitryckeriet till 1693. Efter sin första hustrus Gertrud Bertels- 
dotters död c. 1692, råkade han i brottsligt förhållande till den
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aflidnas brordotter och dömdes till böter 1695, satt en lång tid 
fängslad på Viborgs slott och led gatloppsstraff. Hvar han sedan 
vistades vet man ej. Först 1719 återfinnes han*i Pälkäne, där han 
tryckte med i träd skurna taflor en finsk Abc-bok för att fylla det 
trängande behofvet af sådan handledning. Han bodde ännu vid sin 
död 3/8 1787 därstädes såsom inhysing på Neppilä hemman i Tau- 
rala by jämte hustru, f. 1662, f  s/3 1744 därsammastädes (Vet. 
Soc:s Acta H: 780, III: 695; Vet. Soc:s Bidrag IV: 6; G. Lagus, 
Sv. Litt. Spts Förhandl. 8 , s. 184).

Hagner, Gustaf Eriksson, figurstickare, hade tjänt vid bok
tryckeri i Stockholm, då han i unga år sommaren 1691 hämtades 
af professor Wanochius till Åbo och sökte erhålla anställning såsom 
figurstickare vid akademin. Konsistorium ansåg emellertid att be
hofvet icke påkallade en sådan tjänsteman; sökanden kunde taga 
tjänst vid tryckeriet och få skild betalning för sitt figurstickande, 
då han därom anlitades. TJnder de följande åren betjänade han 
bl. a. professor Steen med några figurers utstickande, men erhöll 
först 1694 fast anställning vid akademin. Såsom binäring syssel
satte han sig med „pitcierstickning“ eller sigillgravering och 1707 fick 
han 65 daler k. m. för en skulpterad ram till altartaflan i Sääks
mäki kyrka. Han bodde med sin hustru Karin i Åbo ännu 1712. 
En vagnmakare Johan Hagner nämnes i Åbo 1753 (Vet. Soc:s 
Acta III: 697; O. v. Bonsdorff, Åbo stads Hist. II, 4, s. 649).

Seeliger, Johan Henrik, gravör, hade såsom guld- och silf- 
verarbetare om hösten 1749 flyttat från Beval till Åbo. Då honom 
där förvägrades rätt att såsom mästare bedrifva sitt yrke, erbjöd 
han sig följande vår att såsom sigillgravör, kopparstickare och trä- 
snidare informera den akademiska ungdomen utan lön mot åtnju
tande af akademins försvar. Då hvarken i staden eller hela landet 
någon gravör fanns att tillgå, rekommenderades Seeliger af Con
sistorium på det bästa hos akademins kansler grefve Tessin och 
erhöll Vs 1750 fullmakt på sin syssla. Följande år fick S. gravera 
akademins större och filos, fakultetens sigill samt i uppdrag att 
beställa en ny brefpräss. Såsom prof på hans konst kan nämnas 
myntplanchen i Clevbergs disp. De Nummis arabicis in patria reper- 
tis 1755; den är signerad: I. H. S. sculps. Ännu i tre 1760 
utgifna disputationer ses af S. undertecknade plancher, men redan 
följande år pläderar Consistorium hos kansler för antagandet af en 
boktryckargesäll och tapetmakare Matthias Henric Bullins till kop
partryckare och formskärare, emedan aftrycken af kopparstick länge 
varit mörka och otydliga. Detta synes oförklarligt, emedan den 
förtjenstfulle Seeliger då ännu lefde. Han hade ingått äktenskap 
i Åbo 24/s 1753 och dog först tio år senare (begrofs ‘Vs 1763), 
efterlämnande sin hustru Brita såsom enka (Vet. Soc:s Acta VI: 
149; Vm, i i: 254).
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Österberg, Erik, gravör, var volontär vid Kongi. Fortifika
tionen i Stockholm, då han anhöll att blifva antagen till gravör 
vid akademin och' öfverflyttade till Åbo 1773. Någon gravörlön 
fanns ej på akademins stat, men Consistorium beviljade ö. i för
skott 200 dir. k. m. för att han skulle kunna iståndsätta akade
mins kopparpräss. Hans första arbeten i Åbo voro en vignett för 
finska artilleribataljonen och fem vignetter i 5000 exx. hvarje till 
finska bibeln, som var under tryck. Andra prof på Ö:s konstfär
dighet ses i Porthans Narratio Pauli Juusten Episcopi de Legatione 
russica 1775, i Planmans De pelluciditate corporum specifica och 
Lindells Cantilenarum Selectiorum Editio nova 1776, i hvilken sist- 
nämda Luciedansen är framstäld i kopparstick efter ritning af 
G. P. Nordberg. S. å. utgaf han ännu en Svensk och Latinsk 
Förskrift, men begaf sig på nyåret 1777 till Lovisa, där han tog 
tjänst såsom underofficer vid ett värfvadt regemente. Omtalas redan 
1779 såsom död (Vet. Soc:s Acta VIII, H: 256—9).

Säfström, Johan, gravör, anhöll såsom gravörlärling hos Consi
storium efter Österbergs afflyttning till Lovisa 1777 att förordnas 
till gravör vid Åbo akademi i ö:s ställe. Då denne emellertid icke 
afsagt sig gravörsysslan, tog ärendet uppskof tills Säfström 1779 
efter Ö:s död förnyade sin anhållan. Han antogs då 3/i2 1779, till 
gravör vid akademin, men därefter känner man inga spår af hans 
värksamhet. Förut hade han graverat plancher till Lindqvists De 
inflexionibus laminarum elasticarum 1777 och Planmans De figura 
Telluris, pendulorum ope definienda 1778 (Vet. Soc:s Acta VIII, 
ii: 260).

Schultz, Carl Ludvig, ritmästare och gravör, var likaledes 
volontär vid fortifikationen, då han 1784 anhöll att blifva antagen 
till ritmästare och gravör vid Åbo akademi. Consistorium biföll 
därtill, enär ingeD sådan konstnär då fanns, med förklaring att S. 
mot det arbete han till akademin vid påfordran och, så vida sysslan 
var lönlös, mot betalning kunde förrätta, hade att åtnjuta det hägn 
och beskydd, som privilegierna tilläde dem, hvilka under kongi, 
akademin lydde. Schultz anlitades hufvudsakligast såsom gravör 
vid akademins kopparpräss, under det att lektioner i teckning och 
målning togos hos kapten Ervast vid artillerikåren. Enligt Re in
ho lin finnes af Schultz i behåll en liten målning i akvarell. Schultz 
hade åtnjutit ett stipendium för att han „så godt han kunde“ bi
trädde de studerande med att rita och gravera — utan fullmakt 
på tjänsten tillsvidare och således ej upptagen i lektionskatalogen. 
Hedbergs ankomst emotsågs med längtan 1797 (Porthans bref till 
Calonius, s. 409; Vet. Soc:s Acta VIII, ii: 260; F. M. M. I: 479).

J. R. A.
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Ett graffynd från bronsåldern.

Inklämd mellan ett par af de yttersta utsprång, Salpausselkä sträcker ut 
mot Kumo älf, ligger i nordvästra delen af Kiukais kapell, nära Nakkila och 
Harjavalta socknars råmärken i Åbo län, ett bördigt lågland, som till sin syd
västra hälft begränsas; a f områden, b vilka gemensamt kallas „Uotinmäenkulma- 
kunta“ och som i öster berör en „Torisevankulmakunta“ benämd trakt. TJti 
denna dalgång, som fordom måhända utgjort bädden af ett ansenligare vat
tendrag, upprinna rika källsprång, hvilkas vatten genom Tattara å utfaller uti 
Kumo älf.

På den å „Torisevankulmakunta“ belägna, mot dalen vettande, backslutt
ningen, benämd Kaunismäki, befinna sig några tiotal större och mindre rösen, 
af kvilka ett, beläget ett par stenkast norrom Mäkilä torp, tillhörande Isotalo 
hemman af Laihia by, senaste höst af undertecknad blifvit undersökt.

Röset (fig. 4) som bvilar på sluttande mark i den stenbundna skogbevuxna 
grusbacken, har en tämligen cirkelrund bas af 10 meters diameter och är upp- 
kastadt omkring tvänne jordfasta centralstenar, af bvilka den större mäter 41/,, 
meter i längd, Sä1/, m. i bredd och 2 m. i höjd. Stenar, hvilka utan ordning och 
utan mellanliggande mull äro uppkastade omkring centralstenarna, betäckande 
helt och hållet dessa, äro dels brutna-, dels kullerstenar, varierande ifrån 3—4 
mansbördors storlek till mindre af en knytnäfves storlek. De större stenarna 
ligga på bottnen; de mindre hafva sin plats högre upp uti röset. Den större 
centralstenen har vid foten af sin östra sidas midt en naturlig ingröpning, inom 
hvilken på den ursprungliga marken lågo i en mot bottnen lutande ställning 
ofvanpå hvarandra tre stenflakor af en i röset äfven för öfrigt förekommande 
stenart. emot hvilkas ändar tvänne andra dylika flakor stödande sig lutade så, 
att de med de förra kommo att bilda en trubbig vinkel. Denna till sin kon
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struktion åslika byggnad låg inbäddad i en något med matmylla uppblandad 
rödaktig grusjord.

Emellan, under och äfven på sidorna af dessa stenflakor förekommo inom 
ett område af en l/2 kvadratmeter i mullen ymnigt brända benskärfvor uppblan
dade med små kolstycken. Då i röset i allmänhet icke förmärktes spår af för
bränning, är det troligt, att benresterne efter den aflidne från bålet uppsamla
des och sedan på antydt sätt blifvit betäkta med nämda stenflakor. Inkilad 
emellan stenflaksbyggnaden och centralstenens vägg hittades en fragmentarisk 
knit af brons (fig. 5).

Knifven af tunn bronsplåt och öiverdragen af grön patina, har genom 
förvittring något förlorat på bredden och är försedd med ett bristfälligt uppåt 
svängdt litet handtag. Sedan det patinan betäckande rostlagret försiktigt aflägs- 
nats, observerades på knifvens ena sida inristad en afbildning af ett fartyg med 
kölen vänd mot knifvens rygg.

Kniftypen, som har en allmänt europeisk form, uppträder sparsamt i bör
jan af den nordiska bronsåldern, men får sedermera under hela återstoden af 
bronsåldern en vidsträkt användning. I hufvudsak är formen under hela denna 
period densamma; ett bredt spensligt blad, tunn egg och ett litet handtag. Först 
mot slutet af brons- och början af järnåldern får den en annan, mera afvikande 
halfrund form, men kommer tillika äfven snart alldeles ur bruk.

Det område inom det nordiska arkeologiska gebitet där denna knifform 
uppträder, utgöras af södra Sverge, Meklenburg, Holstein, Hannover och särskildt 
Danmark, hvarest sådana knifvar ofta äro prydda med afbildningar af fartyg. 
En är funnen i Norge och en i Västergötland. „Det förtjänar särskildt anmär
kas, att hittills icke några sådana knifvar blifvit funna i mellersta Sverge, ehuru 
de tillhöra slutet af bronsåldern, från hvilken tid så många andra minnen blif
vit anträffade där.“ *)

Spridningen af den nordiska bronåldersknifven med det symboliska skepps- 
omamentet, som O. Montelius i sitt arbete: ,Om tidsbestämning inom brons- 
åldern“, hänför till den 5:te perioden, altså till tiden emellan 850—650 före Kri
stus, 2) angifver Sophus Möller sålunda:s) Saaledes findes ett klart og sikkert 
Skibsbillede (med Kjolen ved knifvens Ryg) på 4 Knive i Museet i Hannover og 
på 11 stykker i Museet i Kiel (desuden i Kjobenhavns Museum 2 stykker fra 
Mehlbok, Holstein); fra hele det östlige Nordtydskland er mig kun 1 Stykke 
bekjendt som bserer et raat inridset Skibsbillede; jo  lsengre man fjeerner sig mod 
Ost desto sjseldnere og slettere blive overhovedet Ornamenterne paa Kniven. 
Fra Jylland findes i Museet (i Kjebenhavn) 7 stykker, fra Fyen 3, fra Sjaelland 
3; fra Sverrig er intet saadant Stykke omtalt.

2) O. Montelius: Bronsåldern i norra och mellersta Sverge: Ånt. Tidskr. f. 
Sv. III, sid. 337—38.

2) O. Montelius: Öfversigt öfver den nordiska forntidens perioder intill kri
stendomens införande: Svenska fornminnesföreningens tidskrift, VTII:de Ban
det, 2:a häftet.

3) Sophus Möller: Bronzealderens Perioder: Aarboger for nordisk Oldkyn- 
dighed og Historie 1876. 11 Bind., sid. 224—5.
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Vi se altså, att det enligt denna uppgift är förnämligast på den jutska 
halfön vi hafva att söka förbindelserna med den ifrågavarande, nu i Finland 
funna bronsknifven.

Mot slutet af den nordiska bronsåldern, inom bvilken den 5:te perioden 
af O. Montelius betecknats som den nordiska yngre bronsålderns blomstrings- 
period, karaktäriseras ornamentiken, hvarpå ofvannämda med skepp prydda 
knifvar gifva ett godt exempel, a f Sophus Mtiller på följande sätt:1) Det spores 
överalt, hvorledes man i Bronzealderns Slutningsafsnit har hestreebt sig for at 
nydanne eller dog oppynte de seldre Former. I Ornamentiken er denne Retning 
endnu kjendeligere. Ved Opgivelse af en Del af de gamle Elementer, ved en 
sserdeles kraftig Udvikling af andre og navnlig ved en fyldig Anvendelse af 
mange hidtil ukjendte Motiver er der skabt en ny og eiendommelig Stil.11 „R o- 
vedbestanddelen er Baand, dannede o f fintpunslede jmvnsides ltihende Linier, 
ofte kantede med Reekker af Punkter, Spidser eller S-Figurer. Ved Siden heraf 
forekomme fortsatte Tvser- og Skraabaand, Rsekker af Buer, Kredse samt Skibs- 
billeder, Alt tegnet med de samme jsevnsides folgende Punsellinier. Der findes 
en rig Afvexling af smukke Monstre. Bolgelinier, S-Slyngninger, enkelte eller 
dobbelte Skjoldmonstre vexle med Buer, hvis Spidser lobe ud i slyngede Baand 
Meeandertegningen er nu bleven almindelig. Oftest er Ornamentet fortsat i 
lange, sluttede Baand; men naar dette ikke passer til det Felt, som skal fyldes, 
griber man til store Slyngninger afsluttade i Dyrehoveder eller till hele "og 
halve, phantastisk formede Skibsbilleder.11

Olika meningar hafva därom uttalats, till hvilket ändamål sådana brons
ålders knifvar som denna blifvit använda. Så har O. Montelius ansett att de
samma, som vanligen hittats tillsammans med en pincett och en syl, i likhet 
med dessa begagnats för bearbetning af läder.2) H. Hildebrand tviflar på knif- 
vens lämplighet till rakning af skägg,3) hvilket åter i den senaste tiden fram
hållits af Sophus M öller.4) Enligt den senare har man med en uti Schweiz 
pålbyggnader funnen sådan knif i antydt syfte gjort prof med godt resultat. 
Ännu i denna dag förekommer rakning äfven hos lågt stående folk. Bevis fin
nas för att detta bruk äfven mycket tidigt tillämpades. I de älsta figurliga 
framställningar från Egypten kan en delvis utförd borttagning af skägget iakt
tagas. Kändt är att rakning i det gamla Latium och Etrurien var i bruk. En
ligt Diodorus afrakade några af gallerna skägget fullständigt, andra delvis; de 
förnämare rakade kinderne men buro långa mustascher.

Hvad norden vidkommer har man för sådan användning af knifven inga 
andra positiva bevis än att denna företrädesvis anträffas i mansgrafvar och att 
man i dessa grafvar kunnat uppsamla hår men icke skägg. Hvad Diadorus 
förtäljer om gallerna, synes kunna tillämpas på det nordiska bronsålders folket. 
Att afraka skägget var tecken på förnäm börd, därför fick knifven följa med den 
döde i grafven. H. J. Heikel.

') Sophus Möller: Vor Oldtid, sid. 352.
J) O. Montelius: Ant. Tidskr. f. Sv. III, sid. 336.
s) H. Hildehrand: De för historiska folken i Europa, s. 649.
4) Sophus Möller: Vor Oldtid, s. 234—36.
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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 föregående år, att ha väsentligen olika innehåll.

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: Hj. Appelgren, E. Aspelin, J. R. 
Aspelin, Y . Blomstedt, G. Cygnaeus, A . V . Forsman, O. A . Forsström, F. I. 
Färling, A . Hackman, A xel Heikel, Ar. Hjelt, O. F. Hultman, V. Högman, K. 
Killinen, K. Krohn, Ernst Lagus, J. J. Mikkola, E. Nervander, M. Schjerfbeck, 
Th. Schvindt, A . H. Snellman, J. J. Tikkanen, Th. Waenerberg, V . Wallin, 
M. Waronen och Y . W ichman.

Bladen utkomma livarannan månad, hvartdera med ett ark om 16 sidor, 
illustrationerna däri inberäknade, och kan prenumerationen ske å landets 
alla postkontor. Priset år 2 mk 5 0  p:i för årgången eller tillsammans för 
båda bladen 5 mk. Finska fornminnesföreningens ständiga ledamöter, hvilka 
erlagt fullständiga ledamotsafgifter, —  25 mark i ett för alt —  erhålla 
tidningarna under det år de utgifvas för 1 mark årgången (bägge tills. 
2 mk), som kontant eller i frimärken jäm te adress insändes till bladens 
redaktion i Helsingfors.

I Helsingfors emottages prenumeration å alla boklådor.

Redaktionen.

Suom en M useo 1 8 9 8  N :o  1 —2  in n eh å ller : Koroisten Turku Bäntämäellä 
(Köpstaden å Korois i St. Marie) af J. R. A. (2 fig. och situationsplan). Upp
satsen utgör en sammanställning a f de minnen, historien, folkdikten och tradi
tionen bevarat af den forna staden på udden vid Yähäjokis utlopp i Aura 
å samt af det tornformiga biskopsresidenset därstädes. Skådeplats för de vikti
gaste händelser under den kristna kyrkans kamp emot hedendomen i vårt land, 
synes den lilla Aurastaden mer än en gång varit utsatt för hedningars härjande 
anfall. Sedan trafiken till följd af dominikanerklostrets och den nya domkyr
kans uppförande dragit sig till trakten af det n. v. Abo, flyttades äfven staden 
dit omkring år 1300, kanske för att celebrera domkyrkans invigning. — Eräs 
kirlckomaalaaja 100 vuotta takaperin (en kyrkomålare för 100 år sedan) af J. R. A. 
Uppsatsen behandlar T h o m a s  K i e m p e ,  som flyttade till Finland frånSverge 
och utförde målningar i Soini (1794), Yirdois (1796), Kelviå (1802) och Ylivieska 
kyrkor. — Taikoja: Miten ukkostuli sammutetaan (vidskepelse: huru af blixten 
vållad eldsvåda släckes) a f Ninni Jahnsson. — Kokoelmain kasvaminen joulukuussa 
1897 (samlingarnes tillväxt under dec. 1897). — Prenumerationsanmälan.

1  inskt M useum  1 8 9 8  N :o 1 — 2  in n eh å ller : Naturfolkens föreställningar 
om sjukdomarna, a f Th. Schvindt (3 fig.; föredrag hållet vid Fornminnesförenin
gens möte d. 18 nov. 1897). — Figurstickare och, gravörer vid Aho akademi, af J. 
R. A. — Ett graffynd från bronsåldern, af H. J. Heikel (2 fig.). — Prenumera
tionsanmälan.

H elsingfors 1898. H elsingfors Centraltryckeri.
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Prenumerationspriset utgör 2 m. 50 

p. för årgången. Föreningens stän
diga ledamöter erhålla bladet under 
utgifningsåret för 1 mark, som kon
tant eller i frimärken jämte adress 
insändes till Föreningen.

Försändningar adresseras till 

F. Fornminnesföreningens sekreterare,
Helsingfors, 

Historiska museet.

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

t
Zachris Topelius.
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Då Zachris Topelius vid nyss fylda 80 år den 12 mars 
1898 lade sitt grånade hufvud till evig hvila, hade han kvarläm- 
nat en af kärlek genomträngd sådd, hvars rika skördar i kom
mande tid intet jordiskt öga kan öfverskåda. Han sådde kärlek 
till vårt land, vårt folk, vår forntid, vår framtid och skördade 
redan i lifvet så mycken genkärlek af sina samtida, att något 
liknande väl sällan kommit en dödlig till del.

Till närstående porträtt af Z. Topelius, som 1870— 75 i 
egenskap af hedersordförande stod i spetsen för Finska forn
minnesföreningen, och till den krans föreningens tacksamhet 
den 21 mars flätade på hans graf, foga vi några minnesord 
om de skördar hans kärlek till vårt lands fornminnen uppdrif- 
vit på föreningens arbetsfält.

Ehuru historiker till profession har Z. T. utgifvit endast 
några minnesteckningar och kortare afhandlingar, hvilka kunna 
räknas till vår historiska litteratur. Det intryck hans skalde
natur behöll af de historiska detaljerna lade han hälst till grund 
för en skildring i romantiserad form. Anmärkningsvärd är 
emellertid den för sin tid (1845— 52) så innehållsrika med H. 
A. Reinholms biträde skrifna texten till »Finland framstäldt i 
teckningar.» I denna text, såväl som i Helsingfors Tidnin
gar, uppsamlade T. ett icke så ringa förråd af antikvariskt 
material.

Sin lärarevärksamhet vid universitetet såsom e. o. profes
sor i finsk, rysk och nordisk historia påbörjade T. med en in
gående kurs i Finlands geografi (1854— 59), hvarefter han i 
tre särskilda föreläsningskurser (1859— 75) genomläste Fin
lands historia, behandlande därvid inledningsvis äfven natur och 
folk, historiska källor och historisk kritik. Föreläsningarna 1871 
— 72, året efter Finska fornminnesförenigens stiftelse, voro 
specielt egnade åt finska folkets forntid. Men det hopp hans 
samtida hyste att se Finlands historia en gång skildrad med 
hans fängslande stil, slocknade redan då han afsade sig det 
af K. senaten honom erbjudna Furuhjelmska priset för Fin
lands historia. Huru utarbetade han efterlämnat sina föreläs
ningar är ännu ej kändt.

Då Topelius vid den historiska professionens delning 1863 
blef ordinarie professor och prefekt för universitetets då s. k. 
etnografiska museum, kom han i tillfälle att värka för detta 
museum och dess förkofran på ett sätt, som brakte i dagen 
museets vetenskapliga betydelse och gjorde det kändt i den 
arkeologiska världen.

Med museet införlifvades på hans tid Finska litteratursäll
skapets och genom inlösen pastor A. Lindmans ganska bety
dande antikvariska samlingar, hvarefter detsamma 1868 under
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namn af Historiskt-etnografiskt museum flyttades från ett rum 
och en korridor i universitetsbyggnaden till det nya labora- 
toriihusets 3:e våning. Museet uppstäldes där först i tre, men 
några år senare i fyra de sydligaste rummen af nämda våning 
samt förseddes med nya ekskåp och vitriner för finska afdel- 
ningen, hvars samlingar efter Finska fornminnesföreningens 
stiftelse 1870 begynte tillväxa i en år för år stigande progres
sion. Dessutom begärdes medels trykta cirkulär upplysningar 
om antikvariska kyrkoinventarier: helgonskåp och helgonbil
der, rustningar, vapen, fanor o. s. v., hvarefter en del af dessa 
införlifvades med museet för att komplettera dess samlingar. 
Under det att de betydliga inredningskostnaderna påfördes uni
versitetets byggnadsfond, höjdes museets årsanslag från 400 
till 1,000 mark, hvarjämte en särskild amanuens 1875 anstäl- 
des för museets vård, hvilken dittills handhafts af temporära 
biträden. Ännu såsom universitetets rektor omfattade T. den 
nya vetenskapliga härd, han bildat genom museets ordnande, 
med varmt intresse och bemedlade universitetets representerande 
vid utlandets arkeologiska kongresser, från hvilka inbjudning 
i sådant syfte ingick. Hans sista åtgärd i detta afseende var 
anordnandet af universitetets arkeologiska och etnografiska ut
ställning vid världsexpositionen i Paris 1878.

Samtidigt med sina åtgärder för det historisk-etnografiska 
museets ordnande, riktade Z. T. uppmärksamheten på den van
vård och ringaktning, för hvilken våra fasta fornlämningar 
voro utsatta. Se här några exempel därpå. Yid ett järnvägs- 
möte i Borgå den 30 november 1863 hade man beräknat att 
Borgåbanan kunde blifva 12,000 rubel billigare, om Borg
backen skulle upplåtas till grustäkt och uttalat det hopp att 
vederbörande »ej skulle till den grad älska okända fornläm
ningar», att de genom sin vägran skulle fördyra hela järnvägs
anläggningen.

»Det var åtminstone öppet språk», utropar T. i Hel
singfors Tidningar. »Visst kallar man vår tid ett nyttans 
tidehvarf, men så långt har det ännu ej gått att man värde
rat ett stycke af landets historia till 12,000 rubel värkligt silf- 
ver —  huru värkligt må lämnas därhän. Väl känna vi en 
församling, som sålt sina fäders grafvar för 11 rubel banco 
assignationer och detta exempel är icke det enda. Borgå her- 
rarne ha således haft värdiga föregångare» o. s. v. T. hyste 
dock den öfvertygelse att vederbörande i Borgå skola veta att 
skydda Borgbacken emot det beramade attentatet, såsom de 
redan förut skyddat den dyrbara fornlämningen för enskildes 
åvärkan. En herreman, som därifrån låtit släpa flere hundra
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lass sand hade nämligen ådömts böter och ålagts att återsläpa 
all den sand han låtit bortföra.

Lika vaken var Z. T. året därpå, då ett rykte från Vasa 
förmälde att man hos guvernörsämbetet ärnade utvärka sig till
stånd att få begagna Korsholms vallar till landsvägsfyllning.

»Hvarför, frågar T. i Helsingfors Tidningar, gå icke desse 
store hushållare likaså gerna till kyrkogårdarne, för att upp- 
gräfva deras fäders grafvar? Kanske finns der ännu ett frag
ment af kistorna, som kunde brännas till ved? Kanske vore 
kyrkogårdsmullen icke otjenlig till gödsel på deras åkrar? På 
detta sätt kunde ju deras fäders stoft göra nytta för ekono
min, —  och dessa hushållares söner kunna engång i sin tur 
göda sina åkrar med dem.»

»Vi tro, fortsätter han, lika litet att guvernörsembetet i 
Vasa, som vederbörande i Borgå, skall bifalla en sådan be
gäran. Men det är en skam, att ett sådant förslag kan göras. 
Det vittnar om ett så oförsynt förakt för allt hvad ett folk 
borde anse heligt och dyrbart, att blotta förslaget kastar en 
skugga på det samhälle, inom hvilket det väckts.»

Dessa upprepade lansbrytningar förberedde opinionen för 
den petition 1867-års ständer på G. Reins förslag afläto om 
lagligt skydd för landets fornlämningar. Men ännu på vintern 
1869, då förslag väkts att bereda plats för cellfängelset i 
Tavastehus genom att slopa vallarna vid slottet, de enda i sitt 
slag, som dåmera funnos i vårt land, införde Z. T. i Hel
singfors Dagblad till vallarnas försvar artikeln: »Skola Fin
lands fornminnen vårdas eller förstöras?»

»Man känner, skref han, numera knapt något civiliseradt 
folk, hvilket behandlat sina fornminnen med det ytterliga slarf 
och den likgiltigket, som finnarne. I sekler har man låtit bor
garna förfalla, sålt gamla kyrkor på auktion, bortslarfvat de
ras inventarier, begagnat grafstenarne till golf och spiselhällar, 
spolierat ättehögarne, förskingrat och till strutpapper användt 
familje-, socken- och kyrkoarkiver m. m., allt med den fram
gång att med eldens, möglets och råttornas benägna biträde, 
numera föga finnes qvar för denna, som det vill synas, af 
våra förfäder Hunnerna ärfda talent att göra rent hus om
kring oss.»

Det ifrågavarande förslaget, som föranledde en polemik i 
prässen och en omröstning i Finska litteratursällskapets histori
ska sektion, väkte sålunda icke ringa uppmärksamhet, men 
ledde det oaktadt till vallarnas förstöring.

I betraktande af dessa förspel var det själffallet att Finska 
fornminnesföreningens unge stiftare, hvilka behöfde ett namn 
att stödja sig vid, anhöllo att Z. T. ville såsom hedersordfö
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rande deltaga i föreningens organisation och ledning. T. sam- 
tykte därtill och deltog våren 1870 jämte viceordföranden d:r 
Reinholm och stiftarne i de sessioner kring långa bordet i sjö
salongen på Kaisaniemi, vid hvilka stadgarna diskuterades, samt 
förordade därvid framför alt kort affattning i handlingsfrihetens 
intresse.

Efter stadgarnas stadfästande den 9 september följande 
höst sammanträdde föreningen till konstituerande möte i fakul
teternas sessionsrum å universitetet den 1 oktober 1870. Mö
tet inleddes då af Z. T. med ett stenografiskt upptecknadt tal, 
som ingår i protokollet, och af sekreteraren K. A. Castrén 
med en berättelse om föreningens uppkomst, som lästes föl
jande dag i Helsingfors Dagblad.

Föreningens första möten voro mycket talrikt besökta, till
strömningen af nya ledamöter stor och i utarbetandet af för
eningens prospekt deltogo förutom ordföranden och t. f. sekre
teraren : W. Lagus, 0. G. Estlander, K. Collan, J. Krohn, A.
O. Freudenthal och E. Nervander. Isynnerhet omfattades för
beredelserna till föreningens l:a  konsthistoriska expedition med 
lifligt intresse. Den möjliggjordes bl. a. genom ett af W. 
Lagus och ordföranden utvärkadt bidrag af 1,000 mark ur 
museets och myntkabinettets anslag, en genom H. Dahlströms 
tillmötesgående tillförordnad arkitekt, åtskilliga volontärer o. s. v.

Emellertid hade föreningen under sina första år hufvud- 
sakligast Z. T. att tacka för sin sammanhållning. Efter den 
förste sekreterarens och värkställande ledamotens K. A. Ca- 
stréns långvariga sjukdom och död, fick nämligen föreningen 
först hösten 1874 en permanent sekreterare, under det att på 
T:s tid ej mindre än tre skattmästare bortryktes af döden. 
Blott Z. T. satt trogen på sin post så godt som öfvergifven 
af föreningens 22 stiftare, men detta var dock nog för att 
uppehålla allmänhetens intresse för föreningen.

Detta intresse, som manifesterade sig i en alt mer till
växande ström af föräringar och meddelanden, uppgående 
isynnerhet vid föreningens höstmöten till flera hundrade föremål i 
gången, underhölls blott genom vanligt tillmötesgående, påpass
lighet i korrespondens samt upplysande referat i tidningarna. 
Säkerligen kan intet annat land uppvisa en sådan offervillig
het, som den, med hvilken allmänheten på Z. T:s tid skyndade 
att rikta föreningens för ett nationalmuseum reserverade sam
lingar. Den fortfor ännu efter T:s afgång oförminskad till 
medlet af 1880:talet, då universitetets historiska museum efter 
den arkeologiska myndighetens tillkomst stängdes för allmän
heten och föreningens angelägenheter kommo i växlande hän
der, hvilka icke leddes af traditionerna från Z. T:s dagar. Men
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dessa traditioner hade lyckligtvis, tack vare föreningens talrika 
stipendiater och månadtliga tidningsreferat, slagit rot vida om
kring i landsorterna och föranledde nu uppkomsten af en mängd 
provinsmuseer, hvilka togo allmänhetens offervillighet i arf 
och anspråk.

Z. T. representerade Finska fornminnesföreningen ännu 
såsom ledamot i Arkeologiska kommissionen åren 1885— 87, 
ehuru han såsom bosatt utom staden icke alltid kunde när
vara vid dess sammanträden. Han yrkade i anledning af stats- 
arkeologens framställning om ökade krafter för vården af lan
dets fornlämningar, redan då på åtminstone en amanuens åt 
denne, ehuru åtgärd i sådant syfte vidtogs först sedan landets 
ständer 1891 petitionerat därom.

Finska fornminnesföreningen deltog lifligt och uppriktigt i 
de ovationer, hvilka kommo den åldriga patriarken till del på 
hans 71:a och 81:a födelsedagar. Han å sin sida fortfor att 
egna föreningens sträfvanden sitt varma deltagande och att 
uttala sin glädje öfver de nya publikationer föreningen år ef
ter år kunde frambära till honom. Ännu i stiftandet af M. A. 
Oastréns forskningsfond till minne af föreningens 25-åriga värk- 
samhet samt till befrämjandet af dess arkeologiska och etnolo
giska forskningar deltog Z. T. med både namn och bidrag.

»H vila  från mödan! Skördetid är inne.
H vila från skörden af ett älskädt minne!»

J. R. A .

Ett pilgrimsmärke från Vadstena,
funnet 1887 i Akkas kyrka, a f  E. N.

För de fromma och ångerfulla kristna under medeltiden, hvilka 
för sin salighets skull i allmänhet eller för att försona en synd före- 
togo vallfärder till det heliga landet eller till helgonens grafvar 
annorstädes, var det naturligtvis af vikt att vid hemkomsten kunna 
förete något intyg, att de värkligen fullbordat sin långa pilgrimsfärd.

Såsom ett sådant bevis gälde de så kallade pilgrimsmärkena, 
hvilka voro gjutna af bly till skilda helgons och vallfartsorters 
pris, och hvilka de återvändande vallfärdande ägde rätt att fästa på 
sin dräkt.

Äfven Vadstena kloster, i vår katolska tid sannolikt flitigt 
besökt äfven af finska vallfärdande, hade förskaffat sig, s:ta Bir
gitta till ära, dylika pilgrimsmärken, af hvilka dock icke många 
torde finnas i behåll. Åtminstone säger svenske riksantikvarien 
Hans Hildebrand i en uppsats i Kongi, vitterhets-, historie- och anti- 
qvitets akademiens månadsblad för 1878, hvari han meddelar af-
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bildningar af två pilgrimsmärken med den heliga Birgittas bild, 
att dessa „äro de enda Wadstena-märken, som hittills äro kändau.

Dessa bägge märken —  jämte ett tredje, dem fullkomligt 
olikt pilgrim smärke från Vadstena — tillhöra Kristiania universi
tets fornsakssamling och äro gjutna blyreliefer af tämligen groft 
arbete, framställande det svenska helgonet skrifvande under beskydd 
af Guds från höjden nedsträkta hand. Underskriften benämner den 
heliga qvinnan: berida in vatstinct (in uatsint).

Det är ju högst möjligt, att man sedan 1878 ytterligare an
träffat pilgrimsmärken från Vadstena med Birgittas bild, men detta 
hindrar mig icke att här meddela bilden af ett — att döma af 
det svenska månadsbladets afbildningar —  
vackrare exemplar af enahanda pilgrimsmär
ken, hvilket jag den 5 Augusti 1887 fann i 
ett helgonskåp i Akkas kyrka (i Tavastland) 
i ett vidpass 5 centimeter tjokt lager af 
dam, hvari rågax, spikar, små trä- och glas
bitar samt tre svenska mynt (från 1564 och 
1573) voro inmängda. Damlagret var så kom
pakt, att det blott långsamt lät sig söndersmu
las med knif.

Bilden visar oss sanota Birgitta sittande 
vid ett bokställ samt skrifvande i en därpå 
hvilande bok. Hon håller pennan i högra och 
ett bläckhorn i vänstra handen. På vänstra 
sidan af hennes nunnekåpa ses ett kors inom 
en cirkel, pilgrimsmärke från det heliga lan
det. Ofvanom helgonets baldakin uppenbara 
sig i skyar bröstbilderna af frälsaren med 
världsklotet, framsträckande sin vänstra hand till utdelande af väl
signelsen samt vid hans sida den krönta madonnan med utslaget hår 
och händerna hoplagda till bön *. Underskriften lyder:

s’ birgitta 
de watzsteis.

Man måste väl betrakta de funna småsakerna, inlagda genom ett 
ornamentsgaller i det lilla halföppna rummet under själfva helgon
hyllan, såsom offergåfvor, mynten såsom ganska sena sådana. Hel
gonskåpet upptages af blott två figurer: evangelisten Johannes och 
ett ungt, manligt helgon i andlig drägt, en S. Laurentius eller Ste- 
fanus-figur, båda rätt skickligt skuma. På yttre och inre sidorna 
af dörrarne till skåpet ses värkligen artistiskt målade bilder af be- 
bådelsen samt, bland andra kvinliga helgon, äfven af sancta Birgitta.

Fig. 2.

* Pilgrimsmärket ar här återgifvet i naturlig storlek. Originalet förva 
ras i statens historiska museum i Helsingfors.
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Barbariska efterbildningar af orientaliska mynt.

Såsom kändt medförde den lifliga handel, som araberne 
hufvudsakligast under det 8 :nde, 9:nde och 10:nde århundra
det af vår tideräkning drefvo med Norden, hit en stor mängd 
silfvermynt, s. k. dirhemer, hvilka man ur jorden upptagit bl. 
a. i alla Östersjöländer och äfven i vårt land. De användes 
dels såsom skiljemynt i handeln dels såsom smycken, hvarvid 
de förseddes med en ögla för att trädas upp på ett halsband 
eller a. d.

Redan i mellersta Ryssland började man efterbilda dessa 
mynt och har man funnit sådana med språk ur koranen på 
fullgod arabiska, präglade i städerna Bulgar och Suwar samt 
härstammande ifrån det 10 :nde århundradet. Äfven i västli
gare länder synes man präglat mynt af arabisk ty p ; så t. ex. 
härstamma från Polen några mynt, som på ena sidan bära 
kalifens namn i arabisk skrift och på den andra den tyska käj- 
saren Henriks (trol. Henrik II:s, 1002— 1024) namn i latinsk skrift 
(G. Jacob: Der nordisch-baltische Handel der Araber im
Mittelalter, p. 64, 65).

Men utom dessa efterbildningar finnes det andra, som visa 
att tillvärkaren icke förstått skriftens innebörd, hvarföre denna 
på den efterbildade skifvan också endast till sin yttre anord
ning liknar arabisk skrift, under det att få eller inga värkliga 
bokstäfver där kunna upptäckas. Sådana falskmynt, hvilkas 
ursprung närmast har blifvit tillskrifvet Wolga-bulgarerna eller 
någon annan i Ryssland bosatt folkstam, som stått i förbindelse 
med orienten, äro mycket vanliga i de i Europa funna arabiska 
myntskatterna och ha flere gånger anträffats äfven i vårt land, 
t. ex. i den i detta månadsblad år 1894 publicerade praktfulla 
silfverkedjan ifrån Hauho socken.

Antingen nu dessa varit afsedda att begagnas såsom mynt 
eller blott såsom hängsmycken, äro de -i hvarje händelse så 
lika originaltyperna, att endast den med arabiska språket för
trogne kan upptäcka skilnaden emellan det äkta och det falska 
myntet. Detsamma kan däremot icke sägas om några hos oss 
på senare tider upphittade, brakteat-artade hängsmycken (ensi
digt präglade, så att upphöjningarna på den ena sidan mot
svaras af fördjupningar på den andra), hvilka visserligen bevara 
omisskänneliga spår af den arabiska mynttypen, men dock äro 
imiterade på ett högst primitivt sätt, som utvisar att man här 
velat framställa endast en dekoration, icke något mynt. Af sådana 
silfverbrakteater finnas för närvarande tillvaratagna tre stycken, 
af hvilka tvänne äro funna vid Toijala station i Akkas socken



Fig. 3.

Fig. 8.

Fig. 4— 9. Fynd vid Toijala station. Akkas s:n. 7i.
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af Tavastehus län och en i Yliskylä kyrkogård i Bjerno socken 
af Åbo län. Vi vilja här något närmare ingå på dessa fynd.

Den ena Toijala brakteaten (fig. 4) visar i midten ett 
rundt fält, på hvilket ses 3 rader af korta upphöjda streck för
bundna genom en eller tvänne på längden gående linjer, hvarje 
rad liknande en pinnstege. Fältet omgifves af tre hela kon
centriska kretsar samt delar af en fjärde dylik; mellanrummen 
emellan de tre yttersta äro uppfylda af tvänne rader sneda 
eller rakt stälda tvärstreck.

Jemför man nu denna brakteat med ett arabiskt mynt af 
en typ, sådan som fig. 3 visar, finner man här fullkomligt sam
ma anordning, näml. i midten ett cirkelrundt fält med en på 
tre rader fördelad skrift samt en omskrift bestående af två 
ytterom hvarandra utmed myntets kanter löpande rader. Det 
lider också intet tvifvel att de såväl på längden som på tvä
ren gående strecken utgöra svaga imitationer af de arabiska 
bokstäfverna.

Den andra Toijala brakteaten visar en felaktig — på den 
synnerligen misslyckade figuren 5 nästan osynlig — stämpel, i 
det att de koncentriska cirklarne samt de tvärstreck, som skola 
föreställa bokstäfver, äro synliga endast i midten och på högra 
sidan af plattan och därtill äro ganska otydliga, ehuru med 
ledning af orneringen på föregående brakteat, dock lätta att 
igenkänna. Det som vid präglingen icke utfallit på den vänstra 
sidan har man ersatt på annat sätt. Cirklarne kring fältet har 
man fullständigat genom tvenne rader drifna punkter och när
mare brädden har man inslagit tre punkterade triangelsirat. 
Ytterst i kanten ses en fin pricklinje.

För de öfriga Toijala fyndet tillhörande

•
 fornsakerna skall jag redogöra längre fram.

Yliskylä brakteaten (fig. 10) upptogs af 
mig sommaren 1893 vid undersökningen af 
ett på fornsaker rikt graffält med obrända lik, 
beläget å den nyligen utvidgade delen af Ylis
kylä kapells kyrkogård i Bjerno socken. Den
upphittades i den VII:nde grafven och bär i 

Dg- 10. statens hist. museum nummern 2912: 106.
Ehuru detta föremål i kanterna är något förvittradt, finner man 

dock af de ställen, som på ömse sidor om öglan bevarats hela,
att denna icke såsom den första Toijala brakteaten, bär flere
koncentriska ringar, utan endast en, som löper utmed kanten. 
Men däremot upptages här det runda fältet, d. ä. nästan hela 
skifvans yta, af 4 parallelt löpande rader af korta streck och 
punkter. De tvänne mellersta begränsas hvardera af två långa 
streck; de öfversta och nedersta raderna däremot åtföljas af
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endast ett långt streck hvardera. Så otympliga och naiva dessa 
bokstafsimitationer än äro, måste man vid en jämförelse med 
den första Toijala brakteaten medgifva, att Yliskylä brakteaten 
dock kommer den orientaliska skriften ett steg närmare, ehuru 
den autotypibild, vi här af densamma meddela, blifvit. synner
ligen otillfredsställande.

Fig. 11.

I sammanhang med dessa måste jag omnämna en i en li
ten jordhög under Bertby i Saltvik socken på Åland 1858 
funnen kalksten med ingraverade gjutformar för hvarje- 
handa metallsmycken (Mus. kat. N:o 296). Bland dessa finnes 
också en (öfverst å figuren 1 1 ) för gjutning af sådana brak
teater, med hvilka vi nu sysselsätta oss. Vi se här utmed kan
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ten tvänne koncentriska cirklar utan tvärlinjer. Det runda fäl
tet indelas vidare på högra och vänstra samt på nedra sidan 
af parvis stälda halfrunda linjer, i svicklarne förbundna ge
nom kortare dubbellinjer, —  ett arrangement, som mig veterli
gen icke finner sin motsvarighet å de orientaliska mynten. 
Men i stället synas å fältets midt tvänne ofvanför hvarandra 
stälda dubbellinjer, från hvilkas nedre sida utgå rader af korta 
tvärstreck, utan tvifvel åter imitationer af de orientaliska myn
tens skrift. Äfven öglan eller länken synes här blifvit gjuten, 
då den annars vanligen nitats fast i metallskifvan.

För att få en hållpunkt för bestämningen af dessa brak
teaters ålder, böra vi kasta en blick äfven på de öfriga å 
stenen befintliga figurerna äfvensom på de med brakteaterna 
funna fornsakerna. De två halfmånformiga gjutformarna ha 
varit afsedda för hängsmycken, hvilka i en snarlik ehuru större 
form oftare anträffas i de meriska graffynden äfvensom i de 
ingermanländska från det 11 :te och 12:te århundradet. (Jmf. 
A  Cnrmt.iHT>: KypraHbi C-IIeTepöyprCKon ryöepnin b t >  pacKon-
Kax-b A. K. klBaHOBCKaro. C-IL 1896. Tab. XII, fig. 24, sid. 17.) 
Ett liknande litet silfversmycke förekommer i en nära Tavaste
hus 1895 funnen halskedja med vidfästa öster-och västerländska 
mynt, af hvilka det yngsta är prägladt 1182. —  Den långa 
gjutformen med en bandfläta, nederst på stenen, har sannolikt 
varit afsedd för ett ändbeslag till remmar; detta flätornament 
förekommer i Ingermanland på föremål, hvilka Spitzin (t. ex. 
Tab. VIII, f. 12) hänför till l l :te  och 12:te seklen. Hos oss 
förekommer det väl lika sent. De öfriga formerna låta icke 
för närvarande med full säkerhet bestämma sig, men sannolikt 
äro de samtidiga med stenens öfriga, nu behandlade gjutformar.

Toijala fyndet gjordes år 1895, då lokomotiveldaren Salo
nen gräfde grund för en eldstad under golfvet i sin stuga, 
belägen i närheten af ingeniör E. T. Holmbergs villa, Mainiemi, 
Va kilometer NO ifrån nämda station i Akkas socken. Fyndet 
anträffades ganska nära jordytan och bestod af åtskilliga forn- 
saker, hvilka sedermera inlöstes till statens historiska museum 
(katalognummern 3131: 10— 19). Utom de redan beskrifna 
brakteaterna hörde till fyndet följande fornsaker:

ett sldfformigt hängsmycke af silfverbleck, prydt med drifna 
punkter bildande fyra koncentriska kretsar; i midten en något 
större upphöjning. Emellan den innersta och den tredje kret
sen finnes en krans inslagna punkter: såväl dessa som de före
gående ha genom slitning delvis genombrutits (fig. 6);

ett genombrutet kedfäste af brons, hvars ena sida är rörfor- 
mig (fig. 7); ett liknande är funnet vid Ronneburg, Strantesee,
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jämte en stor mängd andra fornsaker, däribland 2 anglosa
xiska mynt, präglade för Aetelred II (976— 1016). Se Riga 
kongresskatal. N:o 590;

en fingerring af silfver, prydd med tre parallela åsar i drif- 
vet arbete samt linjer bestående af små upphöjda punkter (fig. 
8), äfvensom fyra mindre oornerade ringar af samma form med 
smalare midtparti. Ringar af samma form som den större äro 
vanliga i silfverfynd från 11 :te och 12 :te århundradena; 

en klockformig hängprydnad af brons utan ögla;
6 st. glaspärlor, af hvilka 1 är gul med röda och hvita 

fläckar, 4 mycket små, blå med hvita fläckar, och en förgyld 
af glasfluss (fig. 9);

10 st. spiralrör af brons; i en af dem kvarsitter ännu 
en skinnsnodd;

en vågskål af brons med 4 hål i kanten och 1 i midten. 
Såsom en allmän synpunkt för tidsbestämningen vill jag 

ytterligare tillägga att romanska bladrankor, hvilka i de ost
finska grafvarna vid Tuukkala och i Kexholms härad från 12:te 
—  14:de århundradena äro alldeles allmänna (jmf. F. fornm. 
fören:s Tidskr. häft. X och XIII), saknas i såväl Yliskylä graf
varna som Toijala fyndet, medan deremot triangelsirater, som 
i de senare äro vanliga, aldrig förekomma i de förra. Då 
triangelsiraterna å de finska fornsakerna i allmänhet tillhöra 
en äldre del af den yngre järnåldern, måste vi antaga att 
Yliskylä och Toijala fynden, hvilka att döma af många om
ständigheter äro samtidiga, äro något äldre än de nämda ost
finska fynden. I det föregående har jag redan antydt att 
vissa i Toijala fyndet förekommande daterbara fornsaker hän
visa detta till det l l :te  eller 12:te århundradet. De åländska 
gjutformarna synes också härröra ifrån samma tid eller kanske 
snarast från slutet af det sistnämda seklet.

Det synes icke osannolikt att dessa brakteater blifvit för
färdigade hos oss, hvarpå gjutformens fyndort häntyder. Det 
bör dock anmärkas att den stenart, näml. kalksten, hvari den 
senare blifvit ingraverad, icke förekommer i naturlig klyft på 
Åland eller det finska fastlandet, men däremot finnes söder om 
Finska viken. Då äfven flere af de på stenen uppritade forn- 
saksformerna synas vara vanliga i västra Ingermanland, är den 
möjligheten icke utesluten, att ifrågavarande sten såsom färdig- 
graverad ursprungligen därifrån genom handeln importerats 
och att dylika brakteater således äfven därstädes blifvit för
färdigade.

H jalm ar Appelgren.
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daeob l^eess,
en porträttmålare i Helsingfors 1655.

Jacob Reess är veterligen det första konstnärsnamn, Helsing
fors stad bar att uppvisa. Det finnes icke i någon konsthistoria 
eller något konstnärslexikon. Mantalslängder för staden saknas, 
från 1650:talet och vår äldsta kyrkobok, innehållande förtecknin
gar öfver födda, döda och vigda, börjar först ett tiotal år efter Ja
cob Reess uppträdande. Hvar finnes det då?

Det var väl med Reess, såsom med våra andra konstnärer på 
1600-talet. De lefde ett lif för dagen, torftigt, men kanske icke 
så alldeles glädjelöst, sutto vid sitt ölstop på krogen och kommo 
icke så sällan i slagsmål med dryckeskamrater, jagade efter beställ
ningar och väntade på sådana samt stodo så godt som alltid på 
spänd fot med en mängd björnar. Se där orsaken, hvarför dom
böckerna äro de bästa källorna för den tidens konsthistoria, om 
man icke åtnöjer sig med konstnärens blotta namn i uppbevarade 
mantalslängder.

Den 25 april 1655 var för Jacob Reess en Tycho Brahe-dag. 
Tre björnar hade sammangaddat sig och instämt honom inför råd- 
sturätten i Helsingfors. Då han i botten var en hederlig och gud- 
fruktig man, så såg han sig förgäfves om efter en utväg att und
komma. Domarna föllo slag på slag, den ena tyngre än den an
dra öfver hans skuldbelastade hufvud, såsom följer:

Dömdes konterfej aren Jakob Reess att betala till hustru Beata Anders- 
dotter 2 R:dr, .som hans hustru i Kexholm emottagit hade af hustru Sara An- 
dersdotter till henne att framföra och sedan bemälte penningar förfarit, och det 
innan solsättning efter 16 cap. i Rådst. B:n.

Efter såsom majoren välborne Johan Gyldenär sig skrifteligen besvärar 
öfver bemälte Jacob Reess, att han af honom hade bekommit en häst till köps, 
hvilken är ifrån hans fribonde wurderad för 18 D:r k:m:t och nu sin betalning 
ej kan blifva mäktig, och såsom Jacob Reess är bemälde skuld ständig, alltsa 
dömes han bemälde 18 D.r k:m:t efter 14 dagars förlopp att betala efter 16 cap. 
i Rådst. B:n.

Hindrik Jöransson Foderman kärde till konterfejaren Jacob Reess, att 
han hade legt af honom till Espo herregård en häst och sedan den längre ridit 
till Tervalampi uti Wichtis socken två mil, hvarigenom hästen är död blifven; 
begärandes fördenskull att han icke allenast måtte blifva straffad för det han gäst- 
gifvareordningen missbrukat hade, utan ock blifva dömd samma häst att be
tala, efter som han för hästen sjelf hade gifvit 28 D:r k:m:t. Därtill Jacob Reess 
svarade att bemälte häst tillförne var sjuk, såsom ock att han ej längre med 
bemälte häst hade ridit, än till Espo herregård. Därföre förehöltes bemälte Ja
cob Reess, om han kan aflägga sin ed det han ej längre red med hästen, än till 
Espo herregård. Det han nekade och hekände omsider sig hafva ridit med 
samma häst till Tervalampi. Och att hästen icke skulle hafva varit färdig, enär 
konsterfejaren den tog. Vittnade stadsvaktmästaren ock Erik Nuckar. Thy efter 
sådan skäl erkänner denna Rätt att konterfejaren Jacob Reess betalar hästen, 
nämligen 28 D:r k:m;t, som Hindrik Jöransson för honom gifvit hafver, och 
häi' till med för sitt förseende böter 4 m:r efter den 18 punkten i Gästgifvare 
ordningen.

Man får emellertid al dessa domar det intryck, att Jacob 
Reess med sin hustru åtnjutit förtroende och att konterfejaren icke
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ansågs insolvent. Kanske han såsom nykomling ännu icke hunnit 
förstöra sin kredit?

Porträttmålarens bekantskap med majoren Johan Gryldenär i 
Kyrkslätt, likasom hans ridturer till Esbogård och Tervalampi, äro 
de enda möjliga antydningar, domsluten gifva oss om hans praktik. 
Men antagligt är att flere af de kungliga och privata konterfejer, 
hvilka veterligen på den tiden jämte andra taflor och „beläten“ 
prydde de förmögnare hemmen i staden *, härrörde från hans 
pensel.

Om Jacob Reess öden före och efter hans uppträdande inför 
rätta vet man ingenting. Men ehuru Helsingfors först 40 år senare 
har en ny konterfejare att uppvisa, fanns där redan 12 år efter 
Reess tid en målare, som sysselsatte sig med en för tiden karak
täristisk konstutöfning. Af honom lät fru Anna Berendes arrenda- 
tor Nils Svahn på Michelsböle i Borgå socken 1667 för sitt eget 
behof beställa på en packe lärft 4 taflor eller väggbonader och en 
himmel efter följande recept: **

På l:a stycket, 6 alnar långt och 3 alnar bredt, målas „hela Christi pinos 
historia.11 Först hade arrendatorn ämnat beställa „Jerusalems stads belägring 
och förstöring11, men utstrukit detta ämne.

På 2:a st., 2 alnar långt och 3 alnar bredt, afmålas „Jesu Christi förkla
rings historia på Taborgs berg“ .

' På 3:e st., 4 alnar i längd och 3 i bredd, „Christi uppståndelses och him
melsfärds historia1*.

På 4:e st., 4 alnar långt och 3 alnar bredt, „Om Adams och Evas tillstånd 
såsom fallne i paradiset**.

På himmelen, 6 alnar i längd och 3 i bredd, fick artisten måla „ehvad han 
behagar**, ty den ville arrendatorn hafva öfver bordet i „storstufvun*‘.

Målarens namn är icke utsatt, men antagligen var han bo
fast i Helsingfors. *** Arrendatorn hade glömt att själf tala med 
honom före sin afresa från staden, men hoppades hafva sin beställ
ning färdig till sin ankomst dit igen.

J. R. A .

Porträtt-enquétens,

den af Fornminnesföreningen anordnade insamlingens, stora betydelse har väl 
af ingen jäfvats, men kanske icke tillräckligt uppmärksammats. Jag tillåter 
mig därför anföra ett litet exempel, visserligen blott ett enskildt fall, men icke 
utan allmänt intresse och i viss mån typiskt.

På Sarvlaks egendom, som så långt man vet eller åtminstone sedan midten 
af 1400-talet gått i arf, finnas porträtt af godsets ägare under de senaste 250

* Ehrström, Erik: Helsingfors stads historia från 1640 till stora ofreden, s. 118.
** Historiallinen Arkisto VIII, s. 99.
*** I stadens mantalslängder 166*2—8 angifves detta yrke blott för Johan 

Målare, Lisa h:u. Under samma år äro upptagna utan yrke Jacob Bijss, Mar- 
greta h:u, hvilket för namnlikhetens skull må nämnas.
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åren samlade, bland dem flere af historiskt intresse och unika. Ända till senaste 
tid fanns dock en ledsam lucka, i ty att porträttet a f landshöfdingen friherre 
Lorentz Creutz d. y., f  1698, saknades. Redan för 20 år sedan försökte jag ge
nom kostsamma annonser i svenska tidningar få spaning på någon afbildning 
af denne på sin tid betydande man; men detta försök, likasom äfven en serie 
senare forskningar och korrespondenser i olika riktningar, lämnade intet resultat. 
Jag hade på senare år nästan öfvergifvit hvarje förhoppning om luckans 
fyllande.

Kom så porträttenquéten. Noga följde jag de publicerade namnlistorna, 
och alla Creutz’ar, som anmältes, voro mig af gammalt väl bekanta. Men ännu 
en Creutz, en ensam n:o, blef anmäld, och på min förfrågan svarade välvilligt 
prof. Aspelin att porträttet, som uppgafs vara en landshöfding grefve Creutz, 
befann sig hos familjen Jägerhom på Yläne gård.

Nu var jag på rätt spår. Någon grefve Creutz hade icke stått i förbin
delse med Yläne gård, men väl just friherre Lorentz Creutz d. y„ ity att Yläne 
tillhört hans hustru i första giftet, Ebba Maria Fleming, och efter hans död till
fallit deras äldre son Lorentz ( f  1709 ogift) samt därefter öfvergått till dennes 
brordotter Ebba Eleonora, gift med friherre Georg Henrik Lybecker, vidare 
till sonen Karl Blechard Lybecker och genom hans dotter Eleonora Christinas 
giftermål till Jägerhornska ätten, inom hvilken traditionen om hvem porträttet 
förestälde bevarats i hufvudsak riktig.

Porträttet, något skadadt och osigneradt, visar i halffigur en medelålders, 
ganska vacker man med hårklädsel och mustascher i dåtida stil samt iklädd lands- 
höfdingedräkt, öfverensstämmande med samtidas i svenska Riddarhusets porträtt
galleri. I taflans högra nedre hörn synes på en liten sköld bärgsbruksemblemet, 
ett gamhufvud — Lorentz Creutz d. y. var såsom kändt länge assessor i bärgs- 
kollegium samt en af Finlands utmärktaste bärgsmän och tillika största bruks
ägare. En omisskänlig likhet med fadren Lorentz Creutz d. ä., hvars porträtt 
är n:o 1 i ägaregalleriet, gör sig slutligen äfven gällande.

De med familjen Jägerhorn förda underhandlingarna om porträttets åter- 
förväfvande till stamgodset ledde till ett lika lyckligt som humant resultat, och 
restaureradt af artisten Th. Wsenerberg intager det lyckliga fyndet nu med 
rätta här en hedersplats.

V. M. v. B.

Väinämöinen. I Kuusamo visas såsom ett minne af Wäinämöinen det ställe, 
där han skrunnit på skidor utför en hög bärgsbrant, som heter Konttainen. 
Där ses i själfva bärget på en sträcka af omkring 20 famnar spår af ett par 
ofantliga skidor (Reinholm LXVII: 23).

Suom en M useo 1S98 N :o 3 —4  in n eh å ller : Sakari Topelius,!m. portr.) 
a f J. R. A. — Tervanpoltto Etelä-Pohjanmaalla (Tjärbränningen i södra Öster
botten), af E. E. Takala. Den vid tjärbränning i dessa trakter använda meto
den beskrifves och bränningens betydelse för bosättningens och odlingens sprid
ning i landsorten påpekas. — Fornsägner. — Smånotiser. — Brefväxling.

F in sk t M useum  1 8 9 8  Ti:o 3 —4  in n eh å ller : Zachris Topelius, (m. portr.) 
a f J. R. A. — E tt pilgrimsmärke från Vadstena (1 fig.) a f E. N. — Barbariska 
e f  ter bildning ar a f  orientaliska mynt, af Hjalmar Appelgren (9 figg.). — Jacob Reess, 
en porträttmålare i Helsingfors 1655, a f J. R. A. — Forträttenquéten, a fV .M . v .B.

Helsingfors 1898. Helsingfors Centraltryckeri.
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Prenumerationspriset utgör 2 m. 50 
p. för  årgången. Föreningens stän 
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Försändningar adresseras till 

F. fornminnesföreningens sekreterare,
H elsingfors, 

Historiska museet.

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

Finska fornminnesföreningens årsberättelse
för det 28:de redovisningsåret.

Af det nu tilländagångna värksamhetsårets tilldragelser böra 
vi främst erinra oss den betydelse vår för kort tid sedan hädan- 
gångne store fosterlandsvän, Zachris Topelius, ägde för detta säll
skap, han, i hägnet af hvars älskade namn Finska fornminnes
föreningen såg intresset för fosterlandets fornminnen vakna och upp
blomstra. De män, hvilka senare hos oss lagt grunden för forsk
ningarna på olika antikvariska områden, äfven som andra för saken 
intresserade inkallade näml. år 1870 Topelius till den nystiftade 
föreningens första hedersordförande och föreningen har utan tvifvel 
honom att tacka för den popularitet och den aktade ställning hon 
ända från begynnelsen åtnjutit och sedermera sökt uppehålla. Men 
det var icke blott Topelii varma fosterlandskärlek, icke hans djupa 
insikter och vidsträkta vyer eller hans fräjdade namn såsom skald, 
som utgjorde den makt, hvarmed han medvärkade till den nya 
föreningens framgång, utan i lika hög grad hans milda och frid
samma väsen, genom hvilket han förmådde skapa inre endräkt och 
sammanhålla den lilla kretsen af dem, som intresserade sig för forn- 
kunskap, äfvensom hans konst att på ett ändamålsenligt sätt an
vända förhanden varande krafter och medel, egenskaper, som i en 
fåtalig och med små resurser försedd krets af vetenskapsidkare, 
såsom fornminnesföreningen är, naturligtvis äro af oberäknelig be
tydelse och genom hvilka han för alla kommande generationer gaf 
ett vackert föredöme. Med fullt skäl uttalade föreningen därföre 
för Topelius, då han fylde 80 år, sin djupaste tillgifvenhet och 
tacksamhet och en sanning, värd att noga begrundas, uttalades då 
föreningen på banden till den krans hon nedlade på Topelii graf 
skref orden:

„ifjerran tid skall hans runor stafvau.



—  34 —

Föreningens ekoilOllliska ställning' har på de senaste åren, 
förnämligast till följd af en forcerad tryckningsvärksamhet äfven
som omfattande insamlingar, betydligt försvagats, då näml. räntorna 
af M. A. Castréns forskningsfond icke kunnat användas för dylika 
löpande utgifter. Med anledning häraf ansökte föreningen senaste 
vår i underdånighet att det statsanslag föreningen åtnjutit blefve 
höjdt till 5000 mark. Regeringen har, med afböjande af ansök
ningen i denna form, såsom förut för tre år framåt betryggat 
föreningens värksamhet med ett årsanslag af 3000 mark, räknadt 
ifrån den 1 januari 1898. Det ekonomiska trångmål, i hvilket 
föreningen, oaktadt ständernas understöd ur Längmanska fondens 
räntemedel äfvenledes detta år lyftats, nu råkat, har tvungit besty- 
relsen att ånyo vända sig till landets regering med anhållan att 
få kostnaderna för tryckningen af tidskriftens XVILde häfte, 2,300 
mark, ur allmänna medel ersatta, på hvilken ansökan svar icke 
ännu ingått. Öfriga penningeangelägenheter framgå af skattmästa
rens årsredovisning.

Tryckeriarbeteil. Från trycket har utkommit:
Föreningens Tidskrift, häft. X V II, som innehåller: Muinais

jäännöksiä ja tarinoita Laukaan kihlakunnasta, af A. E. Snellman; 
Muutamia taikajuttuja Uudenkaupungin ja Ali-Satakunnan tuomio
kirjoista, af K. A. Cajander; Muinaismuistoja Pietarsaaren kihla
kunnan suomalaisesta osasta, af Esa Eetu Takala; Kreftings Me- 
thode fiir Reinigung und Konservierung von Metallgegenständen, 
mit Zusätzen und Anweisungen, af Hjalmar Appelgren; Die Bron- 
zezeit Finnlands, af A. Hackman; Öfversikt på tyska och 3 arkeo
logiska kartor.

Månadsbladen, af hvilka den svenska och finska upplagan varit 
af väsentligen olika innehåll, nämligen:

Finskt museum IV , 1897, hvari ingått skrifvelser af följande 
personer: A. Hackman, A. G. Halii, A. O. Heikel, H. J. Heikel,
K. F. Juselius, E. Nervander, J. J. Tikkanen och undertecknad.

Suomen museo IV , 1897, som innehållit skrifvelser af föl
jande personer: O. Ahti, V. Alava, J. R. Aspelin, A. W. Forsman, 
A. J. Haapalainen, A. G. Hahl, A. O. Heikel, J. Jung, M. Kos
kenniska, Samuli Koski, Fr. Lindgren, E. Nervander, A. H. Snell
man, J. J. Tikkanen och undertecknad.

Sukukirja, häft. X  ooh XI, hvilka innehålla stamtaflor öfver 
släkterna Krogerus (forts.), Krogius, Krook, Kyander, Lagus, Laurin, 
Leinberg, Leistenius, Lilius, Lindebäck, Lithovius, Lundahl, Lyra, 
Maexmontan, Malm, Malmberg, Masalin, Mathesius, Meinander, Me- 
lart(opaeus), Mellenius.

Instruktion för föreningens ombud på svenska och finska.
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F. fornminnesföreningens frågeblad. Anvisning för upp
görande af berättelser öfver fornfynd; på svenska och finska.

Under tryckning äro:
Föreningens tidskrift, häftena X V III  och X IX
Sukukirja, häft. X II, som inom kort torde lämna trycket.

Forskningar och andra litterära arheten. Med under
stöd af föreningen vistades i och för förtecknande, beskrifvande 
och kartläggande af fornlämningar magister K. R. Salovius förliden 
sommar i vissa delar af Heinola härad, arkitekten Herman Gesel- 
lius på fasta Åland, samt folkskolläraren Lauri W. Pääkkönen i 
södra delen Olonetzska guvernementet af käjsardömet. Samtidigt 
reste folkskolläraren Juh. Torvelainen såsom föreningens stipendiat 
för att inhämta närmare upplysningar om en i äldre tider befaren 
väg, som enligt folktraditionen skulle förbundit Kyro socken i Öster
botten med Karkku kyrka.

Folkskoleinspektorn O. A. F. Lönnbohm har fortsatt redige
randet af ett lexikon öfver ortsnamn, som i antikvariskt eller språk- 
vetenskapligt afseende äro af större intresse, och har hr L. såsom 
färdigt manuskript nu till Föreningen inlämnat bokstäfverna N, O, 
P, R och T, hvilka beräknats motsvara ungefär 73/* tryckark.

Föreningen har beslutit offentliggöra sina under de sibiriska 
expeditionerna åren 1887— 89 gjorda rikhaltiga insamlingar. Re
daktionen har öfverlämnats åt följande deltagare i expeditionerna, 
näml. prof. J. R. Aspelin, d:r A. O. Heikel, d:r A. H. Snellman 
och undertecknad. Publikationen kommer att ske med räntorna af 
M. A. Castréns forskningsfond och hafva ritarbetena för ändamålet 
redan påbörjats.

Föredrag, berättelser, meddelanden. Föredrag ha på för
eningens möten hållits af prof. J. R. Aspelin: 1) om „Hiidentiet“ 
eller „Hiisifolkets v ä g a r 2) om det forna Åbo på Korois udde i 
S:t Marie socken, 3) om kyrkomålaren Elias Granberg; af d:r Rob. 
Boldt om „graffältet“ vid Kyrkstad i Lojo; af d:r A. W. Forsman 
om finska växtnamn med mytologisk betydelse; af arkitekten H. 
Gesellius om hans antikvariska resa på Åland; af mag. A. Hack
man om likbränning i båtar under den yngre järnåldern i Finland; 
af d:r A. O. Heikel om Snamenskis samling af fornsaker från trakten 
af Tobolsk; af mag. H. J. Heikel om undersökningen af ett sten- 
röse i Kiukais kapell; af mag. E. Nervander om ett pilgrimsmärke 
från Wadstena, funnet i Akkas kyrka (insändt); af d:r Bela Pösta 
om den ungerska arkeologins förhållande till det ryska området; 
af prof. J. J. Tikkanen om enhörningen, dess ursprung och van
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dringar; af undertecknad om kvinnodräkten i västra Finland under 
slutet af hednatiden.

Reseberättelser ha inlämnats af mag. K. R. Salovius, behand
lande fornlämningar i Heinola och Sysmä socknar, af seminaristen 
J. H. Karvonen, som sommaren 1896 medföljde hr L. W. Pääk
könen på dennes resa i södra delen af Olonetzska guvernementet, 
innehållande en skildring af författarens iakttagelser beträffande 
land och folk därstädes, äfvensom af folkskolläraren L. V . Pääk
könen en öfversikt af hans resa på nyssnämda orter sommaren 
1897 jämte en förteckning öfver därstädes uppsamlade sten
redskap.

Följande personer ha insändt mindre meddelanden, nämligen: 
A. J. Haapalainen en saga om lapparne i Kuolajärvi; fru Ninni 
Jahnsson skrock om huru af blixten vållad eldsvåda släckes; folk
skolläraren J. Jung (fr. Livland) om livernas forna boningsplatser 
samt om mynt, som i äldre tid varit i bruk i Ryssland; öfverdi- 
rektör W. Margunoff noter till den sång, som sjöngs på M. A. 
Castréns graf; ordningsman Herm. Nisula om stenrösen i Simo, 
hvilka benämnas „Jättarnes boningar“ ; forstmästaren A. Riddelin 
sägner, skrock och besvärjelseformer ifrån Kajana trakten; asses- 
sorskan J. M. Tallgren (f. Montin) om väggmålningar i Uleåborg, 
Brahestad och Ruovesi, minnen från 1808-års krig (Brahestad), 
om en stenlabyrint samt om firandet af Michelsmessan i Brahestad; 
d:r K. Hedman om meddelarens samling af antikvariska föremål i 
Vasa.

Släktförteckningar ha ingifvits af stationsinspektor F. Arnkil 
rörande egen släkt; af d:r L. W. Fagerlund rörande släkten Stig- 
zelius; af klockaren Josef Simelius rörande egen släkt; af apote
karen K. 0. Spolander rörande egen släkt samt af en onämd rö
rande släkten Myre en.

Beskrifningar öfver porträtt ha inlämnats inalles 314 st. Af 
dessa ha stationsinsp. F. Arnkil gifvit 1, mag. Einar Böök 12, 
mag. Konr. Meinander 11, pastor Ad. Neovius 4 och stud. Rob. 
af Björkesten 15; det allra största antalet eller 271 beskrifningar 
har upprättats af föreningens nitiska och outtröttliga samlare på 
detta område, fru Lydia Robsahm.

Föreningens sailllillg af foril saker har ökats med tillsam
man 746 föremål, af hvilka 609 st., från stenåldern (de flesta från 
Olonetz), 2 från äldre järnåldern, 1 från yngre järnåldern, 3 från 
medeltiden, 130 från nyare tiden och 4 af obestämd ålder. — 
Dessutom ha inkommit 2 skriftliga handlingar och 46 afbild- 
ningar.

Biblioteket har tillväxt med 44 volymer från utlandet och 20 
från hemlandet.
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Gåfvor ha inlämnats af följande personer: fältprosten A. Lönn
rot, justitierådman J. Kyander, f. d. soldaten J. Spets, kontoristen 
A. Aspelins arfvingar, prosten G. Durchman, målaren E. Lindström, 
kyrkoväktaren Jafet Tuomainen, fru Minna Leistén, arbetskarlen 
Al. Grön, rektor L. H. Sandelin, rusthållaren K. Er. Peltonen, d:r 
A. W. Forsman, possessionaten E. Hedenberg, d:r J. v. Jankö, 
ingeniör O. F. Nyberg, magister A. Hackman, d:r V. Hackman, 
landtmätarep F. L. Malmberg, stud. E. E. Takala, stud. A. Luther, 
stud. H. Karttunen, mag. K. Lisitzin, assessorskan J. M. Tall
gren, ingeniör K. O. Eejman, forstmästaren T. J. Blomqvist, kyr
koherden J. Efr. Snellman, artisten J. E. Kortman, possessionaten 
J. E. Juselius, mag. Konr. Meinander, folkskolläraren L. W. Pääk
könen, forstmästaren Alarik Eiddelin, järnvägstjänstem. O. Norden
sköld, handl. J. A. Mäkelä, lektor Th. Malin, folkskollär. J. Tor
velainen, mag. K. E. Salovius och arbetaren A. J. Fremling, post
mästaren G. A. Forsström, stud. E. af Björkesten och prof. K. G. 
Le in berg.

Af aildra tilldragelser under året må nämnas följande:
Då till föreningens kännedom kommit att inom Arkeologiska 

kommissionen den uppfattning uttalats att föreningen i viss 
grad genom sin hittillsvarande värksamhet gjort intrång på de 
uppgifter, som författningsenligt tillkomma sagda myndighet, har 
föreningen åt kommissionen till fortsättande erbjudit de konsthi
storiska insamlingar och det förtecknande af fasta fornlämningar, 
som föreningen hittills medels expeditioner och stipendiater inom 
landet utfört samt anhållit att kommissionen ville till slutförande 
öfvertaga en arkeologisk karta öfver Finland, hvilken föreningen 
länge haft under arbete, men i brist på arbetare icke kunnat full
borda. Kommissionen har till svar meddelat att hon icke för när- 
vaiande kan besluta om utförandet af konsthistoriska expeditioner 
samt gärna ser det föreningen fortsätter med förtecknandet af landets 
fornlämningar och äfven med sin öfriga värksamhet såsom hittills.

Tjänstemännen vid ungerska nationalmuseet i Budapest, dok
torerna Bela Pösta och Johann v. Jankö, hvilka senaste höst stu
derade vid härvarande arkeologiska och etnografiska samlingar, för 
att förbereda sig till en studieresa till Mongoliet, anhöllo om kopior 
af de afbildningar, som föreningens sibiriska expeditioner hade hem- 
brakt samt lofvade å sin sida att åt föreningen lämna kopior af de 
fotografier de på sin resa komme att taga, och af dem, som förut 
finnas i nationalmuseet i Budapest. Föreningen, som till fullo insett 
huru viktig en samvärkan mellan ungrare och finnar är för utre
dande af deras gemensamma forntid, har samtykt till denna anhållan 
med vilkor att ingendera intressenten utan tillstånd publiserar deri 
andras samlingar.
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Föreningen har under året trädt i skriftutbyte med Käj- 
serliga universitetets i St. Petersburg bibliotek, med Markiska provin- 
sialmuseet i Berlin, och med sällskapet ,,Vetenskapernas vänner “ 
i Posen.

Käjs. arkeologiska sällskapet i St. Petersburg har sändt till före
ningen ett i brons gjutet exemplar af den minnespenning sällska
pet låtit prägla med anledning af sitt 50-årsjubileum. Likaså har 
föreningen af Numismatiska och arkeologiska sällskapet i Montreal 
(Canada) mottagit en bronsmedalj, präglad till minne af sällska
pets 25-åriga värksamhet.

På uppmaning af Kungl. portugisiska konsulatet i Åbo har 
föreningen, genom insändande af exemplar af dess månadsblad, 
Finskt museum och Suomen museo, deltagit i den festutställning, 
som regeringen i Portugal anordnar vid 400-års jubileet till 
åminnelse af Vasco di Gamas upptäkt af sjövägen till Ostindien.

Senaste höst nedlade föreningen på förre possessionaten Oskar 
Finnes graf en krans, såsom ett uttryck af aktning för den hädan- 
gångne vännens och befrämjarens af fornkunskap minne.

Föreningen har till sin utländska ledamot inkallat den fram
stående forskaren i baltisk fornkunskap professor Richard Hausmann 
i Dorpat.

Följande personer i eget land har föreningen inskrifvit såsom 
ledamöter, nämligen såsom stiftare: stabskaptenen friherre E. R. 
Standertskjöld, Tyrväntö; såsom ständiga ledamöter: forstmästaren 
Rafael Herlin, Helsingfors; possessionaten Alex. Aminoff, Ruovesi; 
fil. kand. K. A. Franssila, Lahtis; arkitekten Armas Lindgren, Hel
singfors, och med. d:r Gust. Eud. Idman, Tammerfors.

Föreningen har under året hållit 25 sammanträden, af hvilka 
12 offentliga och 13 styrelsesammanträden.

Såsom tjänstemän, utsedda genom föreningens val, ha funk- 
tionerat följande: såsom ordförande professor J. E. Aspelin, vice- 
ordförande professor E. Aspelin, sekreterare undertecknad, skatt
mästare kontoristen A. G. Hahl, arkivarie magister A. Hackman 
och revisorer d:r Th. Schvindt och mag. A. Hackman.

Helsingfors den 7 Maj 1898.

Hjalmar Appelgren.
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Konsthistoriska minnesteckningar.
Meddelade af J. B, A.

1. Emanuel Granberg.

Yid ett sammanträffande med prosten Elias Robert Alcenius 
på Lappfjärds prästgård sommaren 1869 berättade mig denne: 
„ Granberg från Uleåborg skall varit en god målare af altartaflor. 
En sådan torde finnas i Oulais kyrka. På prästgården i Oulais 
hade han målat tapeterna och ofvan salens fem dörrar människans 
fem sinnen, hvilka voro värkliga konstvärk och nödvändigt ådrogo 
sig uppmärksamhet. Då tapeterna nedtogos, fördes de af en Simelius 
till Merijärvi prästgård, där de uppsattes i farstukammaren, men 
bland dessa syntes ej de „fem sinnena“. I Genealogia Sursilliana 
kallas G. en „skicklig kyrkomålare“ och äfven enligt det traditio- 
nela omdöme Reinholm meddelat i tilläggen till Finnbergs biografi 
var Granberg en „sinnrik kyrkomålare“, som efterlämnat „goda 
arbetenu. Läsaren torde därför erfara samma behof, som det jag 
erfarit, att lära närmare känna denne man och finna förenämda om
dömen om honom bekräftade.

Emanuel Granberg, som föddes i Vihanti 18A 1754, var son 
af kapellanen därstädes Michael Johan Gumse och Maria Cajanus, 
men blef redan vid 11 års ålder både fader- och moderlös. Från 
hans studietid, då han, i likhet med en vid militären inskrifven äldre 
broder, antagit sin mormoders namn, är intet kändt. Likasom hans 
samtida, gravörema vid Åbo akademi E. österberg och C. L. 
Schultz, hvilka kallas volontärer vid kongi, fortifikationen, torde 
äfven volontären Emanuel Granberg, såsom han 1773 vid 19 års 
ålder kallas, vid något militärläroverk i Stockholm förvärfvat sig 
åtminstone grunderna till den konst han utöfvade.

Det är med hänsyn till G:s ungdom antagligt att målningen 
af Muhos kyrka 1773 var i sitt slag det första arbete G. fick ut
föra. Därom meddela kyrkostämmoprotokollerna följande.

Den 1634 bygda och nog mörka kyrkans hvitlimning beslöts 
enhälligt den 31 maj 1773. Denna likasom fönsterkarmarnas, dör
rarnas och bänkarnas målning skulle företagas, så snart tillräckligt 
färger köpts med kyrkans medel. Till arbetet erbjöd sig G. och 
lofvades honom betalning dels af kyrkomedel, dels med 2 kpr råg 
af hvarje rök i församlingen, utom de allra fattigaste, hvilka skulle 
betala blott 1 kp. Då ärendet företogs till slutlig behandling den 
7 november, var arbetet nästan slutfördt och Granberg tillfrågades 
„hvad han nu i penningar äskade till, utom den spanmål han hafver 
att undfåu. G. fordrade 300 rdr rmt och menade att ingen annan



målare kunnat vara så billig. Då socknemännen ansågo att priset 
var väl dyrt, förklarade G. att priset, då han själf hållit sig kosten 
och spanmålspriset fallit, var så lindrigt, „att om församlingen utan 
långsamt prat ej ville lämna honom det, ville han ej hafva någon 
styfver“. Då lät församlingen därvid bero och beslöt att af priset 
innehålla 50 rdr, tills hela arbetet var slutfördt. Anmärkningsvar dt 
är att protokollerna alldeles förbise att kyrkans väggar genom ifråga
varande „hvitlimning“ illustrerades med „bibliska bilder efter äldre 
tiders smak“, såsom målningarna senare betecknas. Det ser ut 
som om dessa bilders anbringande eller icke varit målarens ensak.

Målningarna på kyrkans väggar blefvo vid kyrkans restau
rering på 1860-talet, för att ej skadas, af kyrkoherden Samuel 
Strömmer beklädda med löst spännpapper, som målades med blågrå 
färg. De i sakristian befintliga obeklädda väggmålningarna äro: 
Vandringen till Emaus, Marta och Maria, Said och Samuel, 
Jesus styrkes a f ängeln i örtagården, Magdalena tvättar Jesu 
fötter och Den förlorade sonen såsom svinaherde. Äfven en 
gammal altartafla, som föreställer kopparormen och hänger öfver 
dörren till sakristian, tros vara af Emanuel Granberg.

De tak- och väggmålningar i vattenfärg, med hvilka G. äfven 
illustrerade Brahestads kyrka, öfverströkos 1848 med hvit vatten
färg. Af dem torde dock ännu på altarväggen kvarstå korsfästelsen 
och nattvarden. Närmare upplysningar om dessa målningar torde 
stå att fås i kyrkoarkivet.

Om Granbergs arbete i Vihanti kyrka, som bygdes 1784, 
innehåller kyrkans räkenskapsbok (invent. n. 3) följande:

»Anno 1787 in Augusto: Blef efter träffat Accord med H:r Emanuel
Granberg Kyrko-Tornet måladt med Olje-Färgor, hwarföre honom betaides i ett 
för alt 4 Bd:r Specie utom färgorna dem Kyrekan sjelf bestod. Men som sagde 
Granberg är en infödd Wihandi-Boe, åstundade han i denna Församlingens 
Nya Kyrcka wijsa prof af sin konst i målande: då han ock uppå wäggen för 
altaret förfärdigade en vacker Tafla med vattenfärgor, som utvisar Frälsaren 
på Korsset med Johannes på högra och Jungfru Maria på wänstra sidan, samt 
under denna tafla en mindre dito, som föreställer Nattvardens insticktelse. 
Äfven zirades ock hela Choret med målningar af samma Granberg och det 
gratis el:r utan Contant betalning, utom det som Församlingen i matvahror 
honom godtgjorde.»

Dessa Granbergs kormålningar förstördes vid Vihanti kyrkas 
ommålning 1847, förutom altardekorationen, korsfästelsen och natt
varden. Likaså finnas i sakristian kvar två takdekorationer, be
stående hvardera af 3 koncentriska kretsar med Gud fader i midten 
af den ena och en ängel i den andra, omgifna af serafer och 
blomstersirater.

År 1787 prydde Granberg ännu altarväggen i Västanfjärds 
kyrka med korsfästelsen i vattenfärg, men detta är också alt livad 
man tillsvidare vet om Emanuel Granbergs idrotter som kyrkomålare.

—  40 —
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Uppgifterna att han skulle målat Oulunsalo kyrka beror på ett 
misstag. I denna kyrka, som var uppförd 1665 och nedbrann af 
åskeld u '6 1882, voro „tak och väggar fulla af klåpiga målningar 
af andligt innehåll, däribland framställningar af dödssynderna, 
vreden, afunden m. m., alla med latinska inskrifter (ira, invidia 
o. s. v.) försedda“, härrörande antagligen från slutet af 1600-talet 
och möjligen Lars Gallenius’ pensel. Likaså beror uppgiften att 
Granberg dött under målningen af Sotkamo kyrka på en för
växling med Michael Toppelius, som enligt traditionen där slutade 
sin s. k. „vandringslista“. Om Emanuel Granberg meddelar Geneo- 
logia Sursilliana endast att han dog ogift. Var han uleåborgare, 
så är det anmärkningsvärdt att hans namn redan saknas i 1794 års 
mantalslängd, den första efter en 20-årig lucka i statsarkivets förråd.

Ehuru andra alster af Emanuel Granbergs pensel än de nu 
kända funnits och tydligen föranledt de gynsamma omdömen jag 
i början af denna uppsats anfört, har man dock anledning att anse 
G. såsom kyrkomålare underlägsen sin samtida Michael Toppelius. 
Men äfven denne har ett förtjänt erkännande först i senaste tid 
kommit till del.

2. Michael Corelius.

Corelius är ett af de konstnärsnamn magister E. Nervander på
träffat under sina konsthistoriska forskningar i Finlands kyrkor. 
Det tillhörde en målare, som åren 1707 — 8 arbetade dels i, dels 
för Sääksmäki kyrka, men hade öfverenskommit om fri resa till 
och från Åbo, där han följaktligen måtte hafva varit bosatt.

En altartafla, som Corelius hade målat för Sääksmäki kyrka, 
hemtades dit enligt kyrkans räkenskaper från Åbo hösten 1707. 
Tillika anlände till orten taflans målare, som synes fått i uppdrag 
att själf uppställa taflan och att utföra några andra arbeten i kyrkan. 
Han vistades i Sääksmäki 2 V2 vecka och uppbar för kost i mat 
och dricka samt fri värme, ljus och säng 6 daler i veckan, för
utom fri resa från och till Åbo.

För altartaflan fick Corelius af kyrkans medel 39 daler, en 
summa, som 1707 motsvarade priset för 3 tunnor råg, för konun
gens, „Carl XII:s konterfej“ 5 caroliner, för „lilla crucifixtaflan“ 
3 caroliner samt för „stora crucifixens ommålande“ 4 caroliner, 
hvarförutom han äfven i mars 1708, såsom det tyckes i slutlikvid, 
uppbar 25 daler af kyrkans medel.

Altartaflan, som förseddes med en af Gustaf Hagner (se F. M. 
1898, s. 11) skulpterad ram, föreställer Jesu döpelse och bär in
skriften Agnus Dei Ghristus Anno 1708, men är genom vanvård 
så förstörd, att Nervander ej vågat fälla något omdöme om dess 
konstvärde; den svagt framskymtande konturteckningen tyckes vara



—  42 —

ren och konstnärlig. Det numera från kyrkan försvunna porträttet 
af Carl XII skall enligt E. W. Ekmans omdöme 1847, då det ännu 
fanns kvar, varit af framstående värde och möjligen måladt af 
David Klöcker von Ehrenstrahl. Icke häller de ofvannämda „cru- 
cifixenu kunna numera uppvisas. Emellertid förmodar Nervander 
på grund af förutnämda uppgift att Corelius renoverat den i 
Sääksmäki kyrka förut befintliga s. k. Speitz’iska votivtaflan, som 
numera förvaras i statens historiska museum.

Om vi ytterligare erinra om en af magister Nervander uttalad 
förmodan att ett i Masku kyrka befintligt med träornament prydt 
votivskåp med porträtt af kyrkoherden Simon Waccenius och hans 
maka Regina Reuter, målade 1709, äfven det är ett samarbete af 
konstnärerna Corelius och Hagner, hafva vi omnämt alla härtills 
anmärkta detaljer af Corelii artistiska värksamhet*. Blott till be
lysande af hans samhällsställning, hvarom man härtills sväfvat i 
okunnighet, äro vi numera i tillfälle att meddela följande bidrag.

Af en rättstvist inför rådstugurätten i Åbo 1707— 1708 fram
går att rådmannen därstädes Michael Corelius vid sin död 1702 
efterlämnade jämte enka, Elin Tolpo, sönerna Michael, den här 
ifrågavarande artisten, Henrik, som blef student 1708, och Abraham  
äfvensom döttrarna Elisabet (f. 1677, j  1734)), som sedan 1697 
var gift med rådmannen och tullförvaltaren i Nystad Sven Mellenius, 
och jungfru Lena. Af dessa syskon företräddes Abraham och 
jungfru Lena, såsom omyndiga, ännu 1708 af förmyndare, Abraham 
af svågern Mellenius och jungfru Lena af sin morbror handlanden 
Henrik Tolpo.

„Monsieur Michael Corelius“, såsom han stundom kallas i pro- 
tokollerna, hörde tydligen icke till målareskrået, utan sysselsatte 
sig med målarekonsten blott såsom amatör eller artist. Man kan 
därför antaga att han åtnjutit undervisning utom skrået, hvartill 
de framstående målarne Didrik Möllerums och Anders Ulichs lång
variga vistelse i Åbo kunnat erbjuda honom det bästa tillfälle. 
It. W. Ekmans ofvannämda anmärkning om Carl XH:s porträtt i 
Sääksmäki kyrka har t. o. m. ingifvit Nervander tanken att Corelius 
varit elev af Klöcker von Ehrenstrahl. Så mycket större anledning 
är det att söka sprida ljus öfver denne inhemska konstmålares lif 
och värksamhet.

Visst är att hans konstutöfning icke betraktades med blida 
ögon af Åbo stads för tiden förnämsta uppbärare af skråets tradi
tioner, målaremästaren Lars Myra, hvars fader, Mr Abraham, redan 
i medlet af 1600-talet varit den framstående målaren Jochim Langs 
eller pictors lärling och gesäll**. Detta förhållande belyses af föl-

* Tvenne konstnärer i Finland under stora ofredens dagar. Hufvudstads
bladet 1871: 83 B.

** Uist. Arkisto VIII, s. 82—4. Lars Myras 2:a hustru Maria Grelsdotter 
omtalas 1704—10.
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jande rättsförhandling inför kämnersrätten i Åbo, dit Corelius den 
12 oktober hade låtit instämma Myra för att stånda till svars för 
„slagsmål, rån och kläderef“.

Den 15 oktober 1704. Saken emellan Michael Corelius och målaren Lars 
Myra, som den 13:de hujus blef uppskjuten, förehades igen, och infann sig 
nu Myra, hvilken frågades hvi han hvarken den 12:e eller 13:e sig inställt? 
Han sade att han d. 12:e haft något arbete hos handelsman Gustaf Witfoot 
och i går sade han sig varit i vakt på slottet och i förgår om aftonen upp- 
marcherat, och som han väl haft tid om morgonen för rätta sig inställa, kun
nandes ej heller nu säija att han varit sjuk, som han låtit förebära (genom 
prokuratorn Henrik Montin d. 13:e), så fälles Myra för sådant sitt uteblifvande 
i förgår till en D:r Sölf:r m:t efter 4:de punkten i Kongi. M:ts allernådigste 
förordning af d. 4 Juli 1695 och med det som d. 12:e blifvit resolverat för 
äfven hans uteblifvande då, står vid sig. Sedan anförde prokuratorn Anders 
Eekinan, som jämpte Corelius var tillstädes, Corelii klagan, den han sade bestå 
däruti, att Myra d. 7:e hujus genom sin pojke kallat Corelius till sig och honom 
tilltalt det han vore hans bröds tju f eller den som gjorde honom förfång uti 
hans embete eller handtvärke och därmed öfverfallit honom med hugg och slag, 
slagit honom örfilar samt dragit honom af håret, som han ock nu en del hår 
uppviste, då han jämväl fått en rispa på högra kindbenet och när han omsider 
sluppit hans händer och velat gå bort, har Myra kommit efter och på gatan 
tagit hatten utaf honom samt haft honom tillbaka, då ock hans jacka blifvit 
rifven; sedan har Myra med sin hustru tagit utaf honom en dubbel carolin 
och icke gifvit honom mer än 20 öre silf:r m:t tillbaka. Anhållandes Corelius 
med Eekman om laga correetion öfver allt sådant. Myra nekade att han skickat 
efter Corelius, utan sade att han kommit dit med hans pojke, sedan de i för
stone druckit på Kockens källare, säijandes att Corelius i vredesmod kommit 
uti hans hus, efter som Corelius, sedan de med hvarandra litet: druckit och 
tal t om deras arbete, sagt det lian vore Herre, men han däremot en Risa och 
Konttiborgare, nekandes att lian Corelius slagit eller hårdragit, mindre gjort 
honom annat förnär, nekandes jämväl att han tagit Corelii penningar, utan sade 
att Corelius till hans gosse varit skyldig och mente att lian dem kunnat taga 
lör sin gäld. Däremot påstod Eekman med Corelius deras förra och beropade 
sig på Myras hustru och gosse till vittne.

Sedan frågades Myra om han med sin ed kunde erhålla (—  vidhålla) det 
han icke slagit Corelius. Han sade det han kunnat gifva honom någon örfil, 
men vidare nekade han sig gjort honom. Och sades att Myras gosse till öfver- 
morgon bör uppkallas.

Den 17 october 1704. Saken emellan Monsieur Michael Corelius och 
målaren Lars Myra, som i förgår blef uppskjuten, förehades igen och produ
cerade Corelius nu till vittne Myras lärodräng Matts Michelsson och som Myra 
vid tillfrågan nekade sig emot honom hafva något jäf, så aflade Matts sin 
vittnesed och efter skedd förmaning till att bekänna sanningen, gjorde följande 
berättelse: att han för en vecka eller något mer sedan träffat Corelius på bron 
och som de tillförene med hvarandra varit bekante, så hafva de gått in på 
Kockens källare och där sammastädes druckit en kanna öl, det han betalt för
utan det Corelius 2 öres och en runstycks slantar af honom bekommit, sedan 
har Corelius följt honom hem till Myra, dock nekade att han Corelius därom 
anmodat, ej heller har Myra befallt honom att be Corelius dit, och när de 
kommit till Myra, hafva de druckit tillsamman såsom han mente 3 stop öl, 
som hans dotter burit in från borgaren Suvikenkä, och vid det de således 
druckit har Corelius begynt rata Myras arbete och isynnerhet talt om en släda, 
som Myra målat, och sagt det arbetet duger intet, därigenom de kommit såsom
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uti ordväxling oeh Corelius sagt till Myra: hvad är om dig, du är intet bättre 
än en Risa och Konttiborgare. Därpå Myra svarat: huru komma I så till att 
öfverfalla mig uti mitt hus, och därmed slagit Corelius en örfil, därvid han gått 
ut och visste icke vidare hvarken om hårdrag eller annat, nekandes att Corelius 
betalt något öl hos Myra. Honom frågades om icke Myra tvungit Corelius att 
komma tillbaka, när han först ville gå bort, och tagit af honom penningar. 
Han nekade att någon tagit af honom penningar, utan han själf gifvit Myras 
dotter en dubbel carolin att växla och när hon kommit hem med penningarna, 
har Corelius dem emottagit och gifvit honom 4 öre silf:r m:t, som han på 
Kockens källare blef honom skyldig, och det öfriga har han själf hållit, nekandes 
att någon tvungit eller nödgat Corelius tillbaka, utan när han engång gått, så 
har han intet kommit igen. Matts förmantes till att betänka edens viktighet 
och till att bekänna sanningen samt att han ånyo skulle referera saken, på det 
han så mycket bättre kunde sig påminna. Därefter han berättade att Myra 
skickat honom efter en kanna öl ifrån Brinkala och att han där sammastädes 
skulle få flaska, därmed han skulle bära, men som han där ingen flaska fått, 
så har han gått därifrån och på torget träffat Corelius samt med honom, såsom 
bemält är, gått till Kockens och Corelius utan någon hans anmodan följt honom 
till Myra, där Corelius straxt satt sig vid bordet och intet straxt tagit hatten 
af sig, hafvandes Myra haft dricka och druckit honom till, då Corelius, såsom 
bemält är, begynt lasta Myras arbete och kallat honom bönhas sampt Risa och 
Kontti, hvarefter Myra slagit Corelius en örfil, som ock dragit honom af håret, 
påståendes uti det öfriga sitt förra. Honom förehölts huru han i sin berättelse 
är skiljaktig i det att han först sagt det han träffat Corelius på bron, men 
sedan att de kommit tillsamman på torget, och huru han understått sig att 
sättia sig hos Kockens och dricka, när hans husbonde skickat honom efter 
dricka åt sig; jämbväl att han i förstonne nekat sig sett Myra hårdraga Corelius? 
Matts nekade att han i förstonne så noga kunnat sig påminna. Matts frågades 
om icke Myra straffat honom för det han dröjde så länge när han skulle 
hempta dricka. Därtill han nekade. Myra sade att han tyckt illa vara och 
Matts därföre tilltalt, men intet slagit. Sedan uppkallades Myras dotter Maria, 
som sade att hennes fader intet dricka haft förr än Corelius dit kommit. Sedan 
har hon burit 5 å 6 kannor öl ifrån borgmästaren Wilstadii enka, som hennes 
fader och Corelius druckit, och vid de således druckit har Corelius begynt 
lasta hennes faders arbete och kallat honom Risa och Kontti, därmed fadren 
slagit honom en örfil, därefter de ändå druckit. Sedan har Corelius gifvit 
henne en dubbel carolin till att växla, det hon ock gjort hos borgaren Köckö, 
och när hon kommit med penningarna, har Matts dem emottagit och behållit 
däraf sin fordran samt gifvit Corelius det öfriga, men huru mycket Matts be
hållit wisste hon icke, nekandes att någon [haft Corelius tillbaka när han 
velat gå därifrån, visste ej heller att hennes fader låtit kalla Corelius till sig. 
Matts förehölts igen huruledes han sagt att drickat blifvit hemtat ifrån Suvi- 
kenkä, där det likväl skett ifrån borgmästaren Wilstadii enka och huru han 
sagt att Corelius emottagit af flickan de växlade penningarna, där dock han 
det gjort? Matts sade om ölet att han icke visste hvarifrån flickan det hemtat 
utan han ment ifrån Suvi kenkä. Men penningarna tillstod han sig emottagit, 
dock nekade han sig mera innehållit än sin fordran 4 öre silf:r m:t och det 
öfriga Corelius tillställt. Men Corelius nekade, som förr, att han mer än 20 
öre silf:r m:t af dubbla carolinen fått tillbaka, påstod ock sitt förra, att han 
blifvit kallad till Myra, hvartill ock Myra stadigt nekade. Än frågades Matts 
af hvilken piga på Brinkala han begärt flaska? Han svarade af en benämnd 
Anna. Hvilken dv efterskickades och sade hennes namn vara Anna Simons- 
dotter samt berättade att Matts för en tid sedan af henne på en silfr sked 
tagit 6 kannor öl och ett halft stop brännvin och sagt att hans husbonde
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skulle resa på vedebåt, det ock Myra tillstod, men om Matts nu för en veka 
eller något mer sedan af henne begärt någon flaska eller annat till låns, det 
nekade hon sig kunna påminna, visste ej heller annat i detta mål. Vidare 
hade parterne nu icke till att andraga, utan togo afträde, och detta således till 
vidare togs ad notam.

Den 9 November 1704. Monsieur Michael Corelius infann sig jämte pro
kuratorn Anders Eekman, den Corelius sade vara hans fullmäktig, och påminte 
om saken emot målaren Lars Myra och sade Eekman med Corelius därvid att 
Corelius icke vidare vill påstå, än det Myra måtte simpelt plikta för det Myra 
honom slagit örfilar och hårdragit, anhållandes om rättens slut härutinnan.
Och som Myra nu icke var tillstädes, så kunde därvid icke vidare göras, än
detta annoterades till dess bägge parterna kunna sig inställa.

Därmed synes saken fått förfalla i glömska, ty vi hafva icke 
funnit den vidare omnämd. Stora ofredens åskor voro väl egnade 
att nedtysta de enskildas tvister. Lars Myras lärling Matts Michels- 
son var redan 1709 inskrifven vid rytteriet och året därpå måste 
Lars Myra själf, då åtminstone 89 år gammal, gå ut i kriget.
Måhända fick äfven Michael Corelius i sin tur utbyta den då så 
ringaktade penseln mot pliten? Om hans senare öden är tillsvidare 
intet kändt.

Några ord om Satakunta museum.

Idén att åstadkomma ett museum för Satakunta landskap, 
hvilken tidigare på orten hägrat för en och annan vän af vårt lands 
historia och etnografi, väktes till lif inom Suomalainen seura i 
Björneborg för 10 år sedan, i mars 1888. Såsom en grundplåt 
för ändamålet anslog föreningen tillika en summa af 150 mk, 
hvarjämte densamma d. 8 nov. s. å. till medlemmar i interimsbe- 
styrelsen för det beslutna museet utsåg mag. F. I. Färling, öfverste 
G. O. Gräsbeck, boställsinspektorn H. Ruuth, folkskolläraren M. 
Kauppinen, fru S. Lojander och fröken A. Andersson. Till sin 
ordf. utsåg interimsbestyrelsen mag. Färling, hvilken alt sedan dess 
innehaft denna funktion, samt till sekreterare och kassör läraren 
Kauppinen, hvilken omhänderhade förstnämda befattning ända till 
1896 och fortfarande kvarstår såsom museets kassör. Sekreterare
befattningen öfvertogs 1896 af fröken A. Palmroos.

Med de små tillgångar, hvilka för ändamålet stodo till interims- 
bestyrelsens disposition, begynte bestyrelsen redan under 1888 att 
genom inköp öka antalet af de föremål, med hvilka den intresserade 
allmänheten, icke minst den af allmogeklass, redan då, såsom fallet 
sedermera varit alt fortfarande, begynt rikta samlingarna. Såsom 
närmaste förstärkning till de ytterst små resurser, öfver hvilka 
museet i början af sin tillvaro förfogade, må nämnas intäkten från 
en till förmån för detsamma under april 1889 föranstaltad soaré med
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56 mk 91 p:ni. S. å. erhöll museet för första gången ett anslag 
från utskänkningsaktiebolagets vinstmedel, 500 mk. Det är på de 
äfven sedermera fortsättningsvis årligen beviljade anslagen från 
ifrågavarande vinstmedel, som museet hufvudsakligast baserat sin 
ekonomiska existens. Under åren 1889 — 97 uppgingo dessa anslag 
sammanlagdt till 9,500 mk, en summa, i jämförelse med hvilken 
museets öfriga inkomster, något hundratal mk i entréafgifter, ut
göra en försvinnande obetydlighet. Innan vi afsluta denna öfver- 
blick öfver de ekonomiska betingelserna för museets tillvaro, må 
tilläggas att framl. fil. magistern Gustaf Wilhelm Grönfeldt, 
hvilken afled d. 22 april 1896, i sitt testamentariska förordnande 
jämväl ihågkommit museet med en summa af 1,000 mk, hvilken 
förvaltas under benämning „mag. G. Grönfeldts museifond“ och 
hvaraf räntan användes för museets ändamål.

Från sin ofvan angifna, ringa' början tillväxte museet emeller
tid småningom genom föräringar och fortsatta inköp. Under det 
att endast en jämförelsevis liten del af föremålen på platsen hem
bjudits åt museet, hafva de flesta blivit inköpta under för ända
målet till landsbygden företagna exkursioner. Den största för
tjänst i detta afseende har inlagts af hr M. Kauppinen, hvilken 
äfven i öfrigt genom sitt oförtröttade intresse för museet gjort sig 
synnerligen förtjänt om detsamma. Under upprepade resor genom 
särskilda delar af Satakunta landskap och äfven utom detsamma 
har han för museets räkning uppköpt en mängd fornsaker. En 
exkursion i enahanda syfte värkstäldes också på museets uppdrag 
af stud, J. F. Ollinen, hvarhos må nämnas att några gånger smärre 
kollektioner af fornsaker inlösts i Björneborg bl. a. från personer, 
hvilka bedrifvit insamlandet af dylika föremål såsom affärs- 
spekulation.

I början förvarades de för museets räkning inkomna före
målen hos folkskolläraren Kauppinen och i hans privatbostad. Då 
antalet föremål småningom tillväxte och redan uppgingo till ett 
antal af 400, ansåg sig interimsbestyrelsen för dem böra anskaffa 
en särskild lokal. En sådan, bestående af tvänne rum, upphyrdes 
också i mars 1890. I rummen, hvilka för ändamålet försågos med 
några ytterst enkla mobilier, uppstäldes sedermera samlingarna, 
hvilkas närmaste vård öfvert.ogs af mag. F. I. Färling. Från 
nämda lokal öfverflyttades de i juni 1892 till ett större ledigt 
klassrum i under indragning varande svenska elementarskolans hus, 
därifrån de i aug. 1894 öfverfördes till den lokal af tvänne mindre 
rum i Grönfeldts arfvingars gård, där de fortfarande förvaras. Äfven 
i denna ytterst trånga lokal hafva samlingarna blifvit uppstälda 
så godt sig göra låtit, utan att denna anordning, interimistisk som 
den är, kan tillfredsställa de anspråk på system och öfversiktlighet,
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hvilka altmer, ju mera samlingarna tillväxa, komma att på dem 
göra sig gällande.

Till arbetena för museets organisation hörde också föremålens 
katalogisering, hvilken, jämte deras numrering, på interimsbesty- 
relsens uppdrag värkstäldes under sommaren 1892 af hrr M. Kaup
pinen och J. F. Ollinen. Den då uppgjorda katalogen upptog 1,257 
nummer. Katalogiseringsarbetet har sedermera vid behof fortsatts 
och hafva föremålen numrerats enligt den ordning, i hvilken de 
till museet inkommit. Medel för åstadkommandet af en trykt 
katalog hafva visserligen reserverats, men har man emellertid ansett 
att med katalogens tryckning borde anstå tills samlingarna i en, 
såsom man hoppas, ej altför aflägsen framtid kunna uppställas i en 
mera systematisk och öfversiktlig ordning och detta i en ny och 
för ändamålet bättre lämpad lokal än den nuvarande.

Det närmaste inseendet öfver samlingarna handhades fortfarande 
under deras förvaring i svenska elementarskolans hus, af mag. F. I. 
Färling. Till intendent för desamma utsågs år 1896 hr M. Kaup
pinen, hvilken jämväl tidigare värksamt deltagit i deras vård och 
ombesörjt deras uppställning i samtliga tre för museet successivt 
använda lokaler.

Till de väsentligaste konstitutionsåtgärderna beträffande museet 
hör naturligtvis tillkomsten af dess stadgar. Ett i detta afseende 
af mag. F. I. Färling, d:r A. W. Forsman och hr M. Kauppinen 
uppgjordt förslag godkändes af Suomalainen seura och érhöll hög- 
vederbörlig bekräftelse d. 5 april 1894 med det tillägg att museet 
årligen bör till Arkeologiska kommissionen inlämna förteckning 
öfver till detsamma under föregående år inkomna föremål äfvensom 
noga iakttaga föreskrifterna i nåd. förordningen af d. 2 april 1883 
om fornminnens fredande och bevarande.

I sammanhang härmed kan förtjäna omnämnas att musei- 
bestyrelsen haft svårt att klargöra för sig huru den borde förfara 
gentemot jordfynd, hvilka emellanåt hembjudas såsom gåfva eller 
till inlösning och hvilka enligt gällande författning i främsta rummet 
borde hembjudas åt kronan. Faktiskt har förhållandet gestaltat sig 
sålunda att museet, till förekommande af förskingring, ej velat vägra 
att emottaga äfven sådana fynd, enär Arkeologiska kommissionen 
är i tillfälle att af dem infordra hvad den önskar och museet 
sålunda i detta afseende kommer att fungera endast såsom för
medlare. På denna väg har statsmuseet från Satakunta museum 
faktiskt rekvirerat och erhållit en synnerligen sällsynt spjutspets 
af brons, funnen i Kiukais, äfvensom en bronscelt och några andra 
jordfynd och har museet i vederlag för sina härvid gjorda tjänster 
nyligen af kommissionen fått emottaga några större arkeologiska 
arbeten.
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Satakunta musei katalog upptager f. n. 2,052 nummer, hvar- 
förutom finnes 500 — 600 ännu icke katalogiserade föremål. I dessa 
siffror ingå jämväl museet tillhöriga böcker, men icke myntsam
lingen med sina ungefär 400 särskilda mynt. Samlingarna äro, 
såsom fallet plägar vara med museer af detta slag, af mycket 
blandad art, så att en noggrann klassifikation svårligen låter genom
föra sig.

En skarpt begränsad och ganska talrik afdelning inom museet 
är emellertid den arkeologiska, representerad af 324 stenredskap, 
nämligen: 48 rätyxor, 20 billar, 78 rätmäjslar, 40 hålmäjslar, 12 
hammaryxor, 6 klubbredskap, 42 slipstenar för stenredskap (en 
del fragmentariska), 47 notsänken, 1 spjutspets, 1 jordhacka, 4 slip
stenar för pilar (elddon?) samt 13 diverse fragment. Såsom fynd
orter för stenredskapen äro antecknade 33 kommuner i Kumodalen 
och den öfriga delen af nordvästra Satakunta, under det att endast 
några få exemplar äro funna utom detta område eller äro från 
okänd fyndort. En särskild uppmärksamhet förtjäna i samlingen 
de slipstenar för stenvärktyg, hvilka under hösten 1897 af hr M. 
Kauppinen påträffades ofvan jordytan å Uotinmäki i Kiukais och 
tydligen angifva den tidigare förekomsten på platsen af en formlig 
värkstad för tillvärkning af stenredskap. En del af därstädes funna 
slipstenar hafva öfverflyttats till statsmuseet. Af de i Satakunta 
museum förvarade äro 12 hela och 28 fragmentariska.

Till föremålen från nyare tid hör bl. a. »vapensamlingen», 
hvilken omfattar omkr. 75 eldgevär, sablar och värjor af olika typ och 
från olika tidpunkter. Vid sidan af desamma kan påpekas förekomsten 
af ett antal andra militärpersedlar och tillbehör, såsom bröst- och 
ryggstycket af ett harnesk, hufvudbonader, fältflaskor, sporrar, kulor 
m. m. dylikt. En messingsskodd hatt från Björneborgs reg. 1808 
är ett minne från förgången tid, som numera icke torde förekomma 
annanstädes i många exemplar. Till denna grupp hör också ett 
ryskt signalhorn, funnet i tiden å slagfältet vid Virta bro. Klädes- 
plagg, hufvudsakligast hörande till folkdräkter, finnas i museet 
till ett antal af mer än 50. En icke ringa del af dem tillhör i 
Satakunta förut brukliga men länge sedan aflagda sådana, bland 
hvilka man särskildt har att märka den kända Säkylädräkten. 
Till denna grupp äro dessutom att hänföra: några brudkronor, en 
mängd s. k. bindmössor, skoplagg m. m.

Till gruppen möbler kan räknas ett 20-tal föremål, bland 
hvilka är att särskildt anteckna en sällsynt prydlig säng med rika 
förgyllningar, förut, enligt uppgift, tillhörig drottning Kristina. —  
En icke ringa del af museets inventarier kan rubriceras under 
titeln husgeråd och värktyg. Hit höra: diverse delar af porslins
serviser, flaskor af glas, fat och stånkor af trä, kannor och tallrikar 
af tenn, väggur, ljusstakar och lampor, lyktor, tobakspipor med
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tillbehör, elddon, skrin och askar, lås, spinnredskap och allehanda 
andra arbetsvärktyg, körredskap af olika slag, jakt- och fiskred
skap o. s. v.

Vidare kunna uppräknas: pokaler af silfver, fickur, ringar
och andra föremål af guld och silfver, sigillstämplar (bl. a. från en 
del af de forna handtvärksämbetena) m. m. d.

Till antalet af konstföremål höra: 14 oljemålningar, för
det mästa porträtt, äfvensom ett motsvarande stort antal taflor af 
annat slag.

Boksamlingen omfattar omkr. 400 volymer gammalt tryck. 
Dessutom finnes i samlingarna ett antal kartor, diplomer, fotogra
fier m. m. d.

Ofvanstående ungefärliga antydning om de föremål, hvilka 
förvaras i museet, må i detta sammanhang vara nog, om den också 
icke ens såsom sådan kan anses uttömmande.

Sista paragrafen i museets ofvan omtalade stadgar har följande 
lydelse: „Suomalainen Seura förbehåller sig rättigheten att fram
deles öfverlåta detta sitt museum åt Björneborgs stad, då museets 
af dessa stadgar beroende vård och förvaltning öfvergå till stads
fullmäktige “. Redan vid uppgörandet af förslaget till stadgar höll 
man nämligen före, att det för säkerställandet af museets framtid, 
särskildt i ekonomiskt afseende, vore lämpligast att detsamma i 
sinom tid blefve såsom en stabil kommunalinrättning öfvertaget af 
staden, isynnerhet som det hufvudsakligast, såsom fallet äfven varit 
sedermera, underhållits genom af vederbörande beviljade anslag 
från utskänkningsaktiebolagets vinstmedel. Då nämda bolags direk
tion i sitt d. 29 mars 1898 uppgjorda förslag till fördelning af 
bolagets vinstmedel för 1897 föreslagit att åt museet äfven för 
innevarande år borde beviljas ett begärdt anslag af 2,000 råk med 
vilkor att detsamma blefve till staden öfverlåtet och förslaget, 
såvidt man kan finna, ej på andra håll torde komma att stöta på 
motstånd, — torde det kunna antagas att ifrågavarande öfverlåtelse, 
om densamma också ej komme att äga rum i allra närmaste fram
tid, kommer att blifva en faktisk värklighet senast då staden, såsom 
nedanföre synes, kan mottaga museet i egen lokal. Då emellertid 
en inrättning af detta slag i afseende å sin ledning kräfver såväl 
nödig sakkunskap som i synnerhet ett vaket intresse för sak, 
återstår blott att önska att museet i sin eventuela egenskap af 
fast kommunalinrättning icke må utsättas för, så att säga, död 
formalism, utan att äfven kommunen må vara i tillfälle att städse 
ställa i spetsen för detsamma personer med håg och förmåga att 
vidare utveckla företaget utöfver den ståndpunkt, hvartill det förts 
af ett 10-årigt, oaflönadt privatintresse. — Slutligen bör nämnas 
att museet redan för ett antal år sedan från kommunens sida er
hållit löfte om en ny och ändamålsenlig lokal. Stadsfullmäktige
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hafva nämligen beslutit att i det hus, hvilket är afsedt att upp
föras, jämväl med utskänkningsaktiebolagets vinstmedel, vid en af 
stadens mäst bemärkta platser, tomten n:o 52 vid Rådhusskvären, 
till lokal för folkbibliotek m. m., tre större salar skola anordnas 
till lokal för Satakunta museum. Då fonden för ifrågavarande 
byggnad redan d. 1 jan. 1898 uppgick till 117,321 mk 55 pni 
och än ytterligare ett ganska betydligt belopp af utskänknings
aktiebolagets vinstmedel för 1897 torde komma byggnadsfonden 
till godo, kan det icke dröja länge innan Satakunta museum 
erhållit ett eget hem och sålunda vunnit ett önskningsmål, hvars 
realiserande måste vara egnadt att i väsentlig mån befrämja ut
vecklingen af denna nu tioåriga inrättning. Björneborg, i april 1898.

F. I. Fä?'Ung.

De sibiriska Jenissej-inskrifterna.

Altsedan det lyckades prof. Yilh. Thomsen att lösa gåtan i afse- 
ende å de „runartade“ fornturkiska inskrifterna vid öfre loppen af 
Jenissej och Orhon, genom att han fann alfabetet till desamma 
och bestämde det språk de representerade, ha dessa stenskrifter 
tillvunnit sig det största intresse icke blott hos lärde ex professo, 
utan också hos den bildade allmänheten i hela världen. Man har 
stält Thomsens upptäkt vid sidan af dechiffreringen af kilskrif
terna och de egyptiska hieroglyferna, säkerligen med rätta, ty 
äfven här gälde det ju att rekonstruera ett fullkomligt okändt 
skriftsy&tem, något som mången förut försökt, utan att lyckas. 
Måhända var uppgiften dock i detta fall lättare, ty det gälde 
nu ett språk från en långt senare tid, hvilket delvis var 
förut kändt, och ett folk, om hvilket de asiatiska häfderna veta 
åtskilligt att berätta. Dessa omständigheter var det ju ock, som 
gjorde att akademikern W. Radloff blef så snart — och snarare än 
Thomsen — färdig med sina öfversättningar, då han var specialist 
på de turkiska språkens område. Bägge dessa lärdas öfversätt
ningar af de orhonska monumentens turkiska inskrifter äro hos 
oss redan kända *, men de jenissejska inskrifterna ha ännu icke

* Se Hufvudstadsbladet 1894, n:o 47 och 110, Uusi Suometar 1894, n:o 11, 
41 ooh 94, Valvoja 1896, neljäs vihko. — Ymer. 1896, s. 151—179 af K. F. Jo
hansson. — Thomsens dechiffrering är reläterad i: Valvoja 1894, ensim. v., H uf
vudstadsbladet 1894, n:o 11, och i Suomen museo 1894, n:o 1, och Finskt museum 
1894, n:o 1. Bland utländske lärde har veterligen, äfven W . Bang öfversatt de 
„kök-turkiska“ inskrifterna, såsom han kallar dem.
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blifvit i öfversättning meddelade en större allmänhet. De utkommo 
i tysk bearbetning under senare hälften af 1895 och ingå i tredje 
delen af Radloffs: „Die alttiirkischen Inschriften der Mongolei“ *. 
Thomsen har tyvärr icke befattat sig med dessa inskrifter. Det 
är därför vår afsikt att här lämna några prof på deras stil och 
innehåll. För detta ändamål ha vi valt den grupp af dem, som 
påfunnits i Sibirien norr om Sajanska bärgen. De söder om Sajan- 
ska bärgen anträffade inskrifterna äro i allmänhet längre och inne
hålla en massa detaljer, värdefulla för forskarn. Men till sitt huf- 
vudinnehåll äro de alla tämligen lika. Äfven äro de allra flesta 
grafskrifter, i hvilka den aflidne vanligen själf klagar öfver att 
han måstat skilja sig från sina anförvandter, furstar, vänner, under
lydande, från sitt gods och sina husgudar och icke fått stanna 
hos dem, hvarjämte han nämner sitt namn, sin ålder och sin vär
dighet samt meddelar några data ur sin lefnad.

Det folk, som efterlämnat dessa inskrifter, torde till största 
delen vara kirgiser 1. hakaser, hvilka redan före vår tideräknings 
början bebodde landet norr om Tannu Ola. Kinesiska histori- 
skrifvares anmärkning, att de voro ett blondhårigt folk med rödt 
ansikte och blåa ögon, bevisar att de icke voro af turkisk här
komst. Emellertid synas de tidigt blandat sig med turkiska stam
mar och blifvit turkiserade. Enligt kinesiska meddelanden synas 
de åtminstone redan efter medlet af första årtusendet af vår tide
räkning talat turkiska. De vid Jenessej f. n. boende Abakan- 
tatarerna (norr om Sajanska bärgen) och sojoterna (söder om 
samma bärg) anses vara kirgisernas afkomlingar. Folket kallar sig 
själft kirgiser, hvilket folknamn kineserna förvrängt till hakaser.

Ett par i dessa inskrifter förekommande fakta, som kunna 
med någon säkerhet dateras, gör det troligt, att åtminstone en 
del af dem är affattad i senare hälften af 7:de seklet eft. Kr. De 
äro sålunda ett halft eller ett århundrade äldre än de på Orhon- 
monumenten. (Andra inskrifter vid Orhon äro dock äldre). Ett af 
dessa fakta skall längre fram framhållas.

Hvad möjligheten af de jenissejska inskrifternas öfversätt
ning beträffar, må det anmärkas, att Radloff har haft att tillgå 
det af Finska fornminnesföreningen utgifna arbetet: „Inscriptions de 
rjénisseiu, äfvensom de särskilda kopior han förskaffat sig. I många 
fall har det nämda arbetet varit den enda källan, hvarjämte Rad
ioit varit hitrest ett par gånger och i Historiska museet studerat våra 
originalkopior. Ä andra sidan har man söder om Sajanska bärgen 
anträffat flere nya, förut okända inskrifter.

* Senare eller 1897 har Radloff utgifvit ett nytt arbete, innehållande 
grammatik, ny öfversättning till de fornturkiska monomentinskrifterna vid 
Orhon, förbättringar till de öfriga samt ordbok. Arbetet åtföljes af en afhand- 
ling af W . Barthold: Die historisehe Bedeutung der altturkischen Inschriften.
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Vi göra början med:
Skriftstenen vid Osnatschennaja.

Denna sten upptäktes 1847 af M. A. Castren invid byn 
Osnatschennaja på Jennissejs västra strand, på ett ställe, hvarest 
denna flod bryter fram från de Sajanska 
bärgen. Stenen blef på Castréns föran
staltande förd till byn Schuscha, hvarifrån 
den sedan hamnat i museet i Minusinsk.

Skriften på framsidan af stenen lyder:
„Från min kuntschuj (fru eller fur

stinna?), från mina kamrater är jag skild.
I vredesmod drog jag emot fienden. Jag, 
den starke Kyl Tutuk, har skilt mig från 
eder. Från min bäl (husgud?) och khan 
har jag skilt mig; skild är jag äfven 
från guld och silfver

På stenens ena smalsida står:
„Jag var fyratiosex år gammal“.
På baksidan läses:
„Du hjärtevän, vet! Ären I utan khan, 

så klagar eder stämma, ären I utan kam
rater, så förbannar den dem. Enär mina 
fiender voro så talrika, har jag gått hädan“.

Två grafhögar, invid hvilka denna 
skriftsten stått, undersöktes sommaren 1889 
af J. K. Aspelin, som i dem fann forn- 
saker från bronsåldern. Om dessa och an
dra gräfningar, som af Finska fornminnesför
eningens expeditioner till Sibirien värk- 
stäldes, kommer att närmare redogöras i 
den publikation, som föreningen senaste 
vinter beslöt så snart som möjligt utgifva 
af sina samlingar från Sibirien och nord
västra Mongoliet.

Atschura-inskriften är mycket ska
dad. Stenen upptäktes år 1857 af furst 
Kostroff. F. n. är den i Minusinsk.

* Skriftsten från] nordvästra Mongoliet, strax söder om Sajanska bär- 
gen. I n:o 1 af Finskt museum för år 1894 finnas tre skriftstenar från det 
sibiriska skriftområdet afbildade. Människo- och djurfigurer samt mångahanda 
andra framställningar äro mycket vanliga på dessa skriftstenar och andra resta 
hällar samt på klippväggar. F. fornminnesföreningens ofvannämda under arbete 
varade publikation kommer att innehålla sådana afbildningar i mängd.
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Den innehåller bland annat:
„I sin förträfflighets tjugusjunde år har han, den förträfflige 

dött. . . .  de på jorden sig befinnande och med tamga (bomärke) 
märkta hästhjordarna voro tallösa, såsom . . . det i säckar bevarade 
godset var tallöst, såsom det svarta håret. Den fienden angri
pande hären utgjorde 7,000 man.............. Edert hjältenamn är
Ury, edert folk heter Ö s  u

I Oj a-inskriften, som äfven uppdagades af nämda Kostroff, 
läser man bland annat:

„Jag förblir icke hos mitt folk; från eder, mitt folk, har jag 
gått hädan. I det hetsiga kriget stupade trettio man. Detta är 
en hjältes minnesvård.............

Yid sjön Altyn Köl fann en bonde år 1878 tvänne inskrift
stenar, hvilka lågo inbäddade i jorden, så att endast ändarna af 
dem stucko fram ofvan jorden. Bägge äro de af brungul sand
sten och hafva delvis ganska väl inhuggna inskrifter. Stenarna slä
pades s. å. till Minusinsk. Vi läsa här:

„Hos mitt på jorden lefvande tigersläkte, hos de mina med 
utmärkthet begåfvade, förblir jag icke. I haden en hjälte, som ut
nötte hästar, I haden en mäktig, som förskaffade kött och oxar. 
Om ock en varg öfvergifver sina yngre bröder, så lämnar en tiger 
icke de sina i sticket. Detta vårt namn är Umaj Beg. Följande 
oss, har du icke förnedrat hjältenamnet, har du icke kommit ens 
hans ridhäst att duka under; öfvergif icke mina vanor och önsk
ningar. Berömmer man min förträfflighet bland gemene man?“ 
„För min utmärkthets skull och emedan mina yngre och äldre 
bröder åtnjuta anseende, ha desse upprest min minnesstod. I de 
fyra (världs-) hörnen har jag kringströfvat. Den mäktige har skilt 
sig från oss (eder)! Sextio äro här hans år. Min tiger har skilt 
sig från dem, som komma vildbrådet att häftigt jämra sig (d. ä. 
från jägarena).“ I slutet af stycket synes den, som rest stoden, 
själf tala ur skriften.

På en annan sida af samma sten heter det: „Tio (!) månader 
har min moder burit mig och födt mig åt mitt folk. För min för
träfflighets skull har jag behärskat landet. Till sorg för mitt folk 
har jag störtat mig öfver de talrika fienderna och har så gått hä
dan. Eder väldiga börda liafven I lastat på edra yngre och äldre 
bröder“. Slutorden böra väl fattas så, att den stoden uppresande 
säger, att den i striden mot talrika fiender stupade lämnat ett 
tungt arf åt yngre och äldre bröder.

På den andra stenen vid Altyn Köl läser man följande:
„Det utmärkta Bolschar-folket, det mäktiga folket (härskade 

jag öfver). Mitt hjältenamn är Ärän Dlug, jag är en med förträff
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lighet begåfvad batur (hjälfce?). Min hjältemodiga stam, folket 
Bolschar lefde icke i upprördt tillstånd (d. ä. det lefde i lugn och 
ro, så länge jag lefde). Från mitt lugn, från mina tvillingar (ku
siner?) och kamrater, från min kuntschuj 1 Kuj har jag skilt mig, 
jag kunde icke stanna hos mina söner . . . och mitt folk. I mitt 
fyratioåttonde år . . .“ „För att tillfredsställa mitt förträffliga bol- 
scharska folk har jag framträngt till alla fyra världshörnen för att 
förvärfva guld. För min utmärkthets skull har jag afgått såsom 
sändebud till den tibetanska khanen och har hitfört mycket“.

Trakterna kring det (nuvarande) Minusinsk och Liassa stodo 
således redan då (antagl. 7:de seklet eft. Kr.) i förbindelse med 
hvarandra.

Vid floden Ujbat äro fem skriftstenar funna. Den första
anträffades år 1886 af herr D. Klementz, en f. d. förvist, som
numera, sedan han deltagit i Radloffs expedition till Orhon
1891 och gjort många lyckade forskningsresor i norra Mongoliet, 
fått anställning såsom amanuens och konservator vid veten
skapsakademins i S:t Petersburg etnografiska museum. Inskriften 
är kort och väl bibehållen. „Utom den nästan felfria kopian i 
Inscriptions de l ’Jénissei stodo mig två förträffliga , aftryck till 
buds“ , säger Radloff, som enligt en af honom förbättrad metod 
låtit på gummad kattun taga aftryck af denna och de flesta andra 
steninskrifterna.

Här säges:
„Den är tillegnad den förträfflige fadren Altu. — E>å han hade 

tio yngre bröder och nio söner, har jag upprest denna minnesvård 
åt atschska *) folkets tarkan (en värdighet, till hvilken en man af 
folket blifvit upphöjd af khanen). . . . För sin förträfflighets skull har 
han ur kretsen af folket begifvit sig till Kara(-kirgisernas) khan. 
Aflägsnande eder har Ni icke kommit tillbaka, Ni vår furste“.

Den andra skriftstenen vid Ujbat upptäktes 1885 af guld- 
vaskeriägaren I. P. Kusnetsoff, men är defekt. I den äfven eljes 
obetydliga inskriften säges bl. a. att den vise Tschangtschy har 
stupat med tvänne sina söner.

Den tredje Ujbat-inskriften är den första af alla kända; den 
anträffades år 1721 af naturforskaren Daniel Gottlieb Messerschmidt, 
hemma från Danzig, hvilken på Peter den stores befallning ströf- 
vade omkring i Sibirien 1720— 1727. Den finnes afbildad i Ph. 
I. Strahlenbergs stora arbete: Das Nord- und Östliche Theil von 
Europa und Asia, hvilket utkom 1730. Skriften är delvis utplå
nad och därför ofta osammanhängande och svårförstådd. Af den

* Åtsclierna nämnas äfven i Suljek-inskrifterna (se längre fram).
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samma framgår dock, att den till följd af sina lidanden (stridssår?) 
aflidne hjälten, som hette Kanga den dygdige, innehade värdighet 
af tarkan-sangun, lämnade efter sig tre söner och tre bröder samt 
blef begråten äfven af slafvar, som i sin sorg framburo spis åt 
desse mäktige bröder. I nio drabbningar anförde han och tjänade 
tatarkhanen Tatscham, som äfven lät uppresa åt honom minnessto- 
den, hvilket arbetes utförande anförtroddes åt nio utvalde män af 
hans folk.

Khanen Tatscham är känd äfven från Orhon-inskrifterna, af 
hvilka vi upplysas om att han var far till Bilga- khan, till hvars 
ära ett af de tre Orhonmonumenten är upprest. Af de kinesiska 
annalerna veta vi vidare att Tatscham eller Grudulu- khan regerade 
mellan åren 688 och 692, hvilket senare datum omtalas i och besannas 
äfven af Orhon-inskrifterna. Här ha vi en tidsbestämning för den 
i fråga varande inskriften vid Ujbat. Den affattades således mel
lan åren 688 och 692 eft. Kr. f.

Den fjärde Ujbat-inskriften upptäktes af Finska fornminnes
föreningens expedition år 1888 och innehåller blott några ord, hvilka 
dock ha betydelse, emedan ogusiska hjältar här nämnas. Oguserna 
voro ett turkiskt folk, som bodde vid Selenga och dess biflod Tola 
och bl. a. utkämpade många hårda strider med Orhon-turkarna, tils 
det lyckades dem att år 731 intaga de senares ordu eller lägerplats, i 
hvilken kamp Kyl- Tägin fann sin död, han, till hvars minne den 
bäst bibehållna minnesstoden vid Orhon är upprest. Antagligen 
hade den hjälte, hvars grafstrift den i fråga varande stenen burit, 
stupat i strid vare sig mot eller med oguserna. Att krigståg före- 
togos från Jenissej till Selenga och Orhon och tvärtom, var icke 
någonting ovanligt. I Orhon-inskrifterna talas om härar, som gingo 
föver Irtisch. Från öfre Jenissej kommo senare äfven de kirgis- 
hakaser, hvilka 840 ödeläde Karakorum, som uigurerna, ogusernas 
stamförvanter, i medlet af föregående seklet grundlagt nära intill 
turkarnas ordu, hvilken de år 742 intagit.

Den femte skriftstenen vid Ujbat upptäktes redan af Ca
stren 1847 och uppdagades ånyo af den finska expeditionen 1888. 
Den innehåller blott orden: „Kaschuks (Akschuks) minnessten i
landet . .  . Jaba“.

I närheten af byn Tes vid floden Tuba har man anträffat 3 
skriftstenar. En påfanns redan af Messerschmidts tjänare Tabbert, 
sedermera adlad med namnet Strahlenberg, år 1722 och är af denne 
offentliggjord. Den finska expeditionen anträffade densamma å nyo. 
Inskriften, som är ingraverad på ryggen af en s. k. baba * (staty 
af sten), innehåller blott ett par korta satser af följande lydelse:

* Denna benämning anses härleda sig af det turkiska ordet „balbal“, 
som  betyder stenfigur.
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„Jag, Äsgänä, är en inrikes-tjänsteman hos Kara-khan. Jag 
dog i mitt trettiosjätte år hos Tyrgäsch-folket. . . .“ Detta tur
kiska folk bodde väster om Irtisch.

Den andra Tes-inskriften, som befinner sig på en invid en 
väldig kurgan eller grafhög rest sten, innehåller blott några ord, 
hvilka Radloff icke kunnat bringa i sammanhang. Blott det kan 
inhämtas af skriften, att den (en?) här höglagda hjältens namn är 
Köntsch Tutuk,

Denna grafhög undersöktes sommaren 1889 af herrar J. R. 
Aspelin och A. H. Snellman och visade den sig innehålla en halft 
förbränd byggnad, i hvilken funnos omkr. 100 lik jämte en stor 
mängd vapen, smycken etc., hvilka erbjuda ett rikt och sällsynt 
material till kännedom, af Sibiriens järnålder.

Den tredje Tes-inskriften, som är inhuggen på en klippvägg, 
är äfven kort och oklar till sitt innehåll. De bägge sist anförda 
inskrifterna torde först funnits af förre seminariedirektorn i Kras- 
nojarsk, I. T. Savenkoff, hvilken är en framstående arkeolog.

Vid floden Ak Jus har man funnit en inskrift, skrifven med 
svart färg på klippväggen af en grotta. Den kalkerades af den 
finska expeditionen 1888. Den innehåller icke stort mera än 
några namn.

Inskrifterna och bilderna på klippväggen vid floden Kara Jus 
och byn Sidjek äro tyvärr redan altför kända, oaktadt deras tragi
komiska ryktbarhet bidragit till att klargöra betydelsen af de 
jenisseiska inskrifterna hvarken i linguistiskt eller historiskt afse
ende. Radloff är af den åsikten, att inskrifterna äro tidigare inri
stade än bilderna, på hvilka de därför icke hafva afseende, vare
sig man fäster sig vid „de bitande kamelerna“ eller de effektfulla
jaktscenerna, hvilka, enligt Radloffs erkännande, „Inscriptions de 
l’Jénissei“ återgifva i en förträfflig afbildning (tecknad af d:r Hj. 
Appelgren). Den af Radloff publicerade versionen af inskrifterna 
afviker i afseende å flere bokstäfver från den i nämda publikation 
offentliggjorda, men säger Radloff att dessa inskrifter äro så otyd
liga, att en tolkning af dem är nästan omöjlig. Det är därför
svårt att förstå huru någon kunnat falla på den idén, att göra
början till tolkning af Jenissej-inskrifterna med de otydligaste af 
dem. Det är bilderna, som ha lockat forskaren att „i skriften in- 
tolka sin mening“ . * De korta och otydliga inskrifterna innehålla 
dock ett och annat tydligt ord. På klippväggens öfversta del

* Se Aug. Töttermans skrifter: Stadien liber die Suljekfelsen-Inschriften, 
separattryck ur Öfversigt af F. vet. soc:s förh., T. X X X I 1889; Funf Suljekin- 
schriften, i separattryck ur Commentationes — edidit llniversitas Ilelsingfor- 
siensis, 1891, samt Zu der Festschrift „Fiinf Suljekinschriften“, separattryck ur 
Öfversigt af F. vet. soc:s förh.. T. X X X IV . Helsingfors 1892.
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läses tydligt ordet „Bängy-kaja“ , d. ä. minnesklippa. Något lägre 
åt vänster läsa vi likaså „Mängy-kaja“ d. ä. den eviga klippan, 
hvilket Badlo ff äfven återger med minnesklippa (Gredenk-Felsen). Dessa 
tvänne rader äro lika, såväl i den finska som den Badloffska 
editionen, så när som på en bokstaf i hvardera. På en annan 
rad läses ock: „Atsehernas härförare dog“. Atscherna voro en 
kirgisisk folkstam, som på den tiden bodde vid Jenissej, norr om 
Sajanska bärgen. Det öfriga af inskrifterna, innehållande några 
namn etc., är osammanhängande. Af det tolkade och sagda finna 
vi emellertid, att denna klippskrift är, äfven den, i likhet med alla 
öfriga anförda och tolkade skrifter, en minnesruna öfver en afliden 
hjälte bland det folk, som i tiden bebodde trakten. Därmed ha Suljek- 
inskrifterna säkerligen kommit i sitt rätta sammanhang och upp
hört att spöka såsom hebreiska och arabiska glosor.

Slutligen ha vi Taschebd inskriften, som uppdagades af den 
finska expeditionen 1889. Den finnes på en rest sten bland många 
andra liknande invid en grafhög och är helt kort och delvis otyd
lig. Här säges blott: „Ärdäm Anar är hans namn; äfven alt guld 
åt den gode bäl“. Säkerligen är den här begrafvade hjältens 
namn Ärdäm Anar. Hvad „bäl“ är för något, är icke klart. Må
hända, säger Badloff, afses därmed husgudens bild. Bäl nämnes 
ofta i gr af skrifterna (så t. ex. i den redan ofvan meddelade Os- 
natschennaja-inskriften).

Denna grafhög blef af undertecknad undersökt hösten 1889 
och funnos äfven här lämningar af en bostad med näfvertak. * 
Bland näfret anträffades med regelbundet slingrande bladornament 
i koppar och guld vackert ornerade hästbetsel och stigbyglar af 
järn jämte många rembeslag af guld. Under taket funnos uti små 
med stolpar omgärdade kättor djurben i massa samt mindre före
mål af brons och järn. I själfva grafröset, som bestod af sten och 
jord, anträffades dessutom kringströdda fragment af en ornerad och 
vackert formad lerkruka. En af de öfriga „bautastenarna“ bar 
konturerna af ett groft skulpteradt människoansikte. De kinesiska 
krönikorna upplysa oss om, att turkiska folk hade för sed att upp
resa stenar omkring sina stupade hjältars grafvar, flere eller färre 
efter antalet fiender, som de nedgjort. Att döma häraf och de 
resta stenarnas antal, skulle vår senaste hjälte Ärdäm Anar dödat 
19 fiender.

A. O. H.

* De kinesiska krönikorna från Tanska dynastins tid (618—907) säga, att 
kirgis-hakaserna vid öfre Jenissej bodde i hus med näfvertak.
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Olof den heliges landstigningsplats på Finlands sydkust.

Då jag nyligen erfor att i Ingå socken på gränsen mot Snap
pertuna finnes en by vid namn Hirdal, slog mig namnets likhet 
med Härdalar, den i dalar belägna bygd Olof den helige c. 1008, 
då ännu hedning, besökte och plundrade. Skulle dessa namns iden
titet kunna bevisas, så hade vi här ett 890-årigt bygdenamn, det 
enda hedentima Finlands häfder uppbevarat till våra dagar.

Den norske konungen befann sig med sin vikingaflotta på åter
färd från Estland, då han landsteg på Finlands kust för att härja. 
Men invånarne flydde med sin boskap och sina ägodelar in i sko
garna, lämnande hela landskapet öde. Konungen tågade då genom 
några skogar långt in i landet och fann där i dalarna några bo
städer, som kallades Härdalar. Han vann där något boskap och 
byte, men invånarne voro försvunna. Först då konungen mot af
tonen hade anträdt återtåget, ansattes han i skogarna häftigt af 
krigsfolk och innan man på aftonen uppnådde skeppen hade Här- 
finnarnes pilar dels dödat, dels sårat många af konungens män.

Oaktadt den storm finnarne med sina trollkonster uppväkte 
afseglade konungen och styrde under natten västerut längs Bala- 
gårdssidan, medan Finnarne förföljde flottan till lands, så länge 
de hoppades att stormen skulle krossa den mot klipporna.

Då man kan taga för afgjordt att konung Olof under sin 
seglats följde den fordom vanliga segelleden från Nargö till Pork
kala och då Balagårdssarfcm väl måste anses beteckna den yttre 
farleden från Hangöudd till Lemböte längs den vidsträkta väst- 
finska och åländska skärgården, som tydligen då af för oss okänd 
anledning kallades Balagård, så måste man antaga att konungens 
landstigningsplats i själfva värket låg någonstädes på kuststräckan 
emellan Porkkala och Hangö, där byn Hirdal nu är belägen. 
Denna by, som består af hemmanen Rastas och Teira, kallas i 
1541 års räkenskaper Hirendal, hvaremot namnformerna, „Hirfdal“ 
på Landtmäteristyrelsens generalkarta och „Herdedal“ i Ingå sockens 
kommunionböcker äro främmande för folkets uttal af namnet. Af 
den plurala formen Härdalar kunde man emellertid antaga att 
namnet ursprungligen betecknat en större bygd, än den ifråga
varande byn.

Så svårt det än kan synas att utreda de bägge namnens event. 
identitet, torde frågan dock genom undersökning af folktraditionen 
om lokala förhållanden kunna bringas närmare sin lösning. Den 
af konung Olof besökta bygden behöfver nödvändigtvis icke sökas 
längre in i landet, då det äfventyrliga tåget fram och tillbaka 
genom de täta skogarna tydligen upptog blott en dag och vägens 
längd dessutom var beroende af vikingaflottans ankarplats.

J. R. A..
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„Graffältet“ vid Kyrkstad i Lojo.

I »Anteckningar gjorda under en antiqvarisk forskningsresa sommaren 
1870 i vestra Nyland“  skrifver d:r R. Hausen: „Då jag på väg från Lojo till 
Ingå passerade Kyrkstad gästgifveri, berättades mig att helt nära till gården 
vore en gammal bcgrafningsplats. om hvilken allmogen vet förtälja att i samma 
trakt i fordna tider stått ett slag och att de fallne härstädes blifvit jordade. 
Jag begaf mig derföre, medan häst förspändes, åtföljd af ett par karlar med 
spadar till det omtalade stället och anträffade verkligen en mängd insjunkna, 
aflånga grafvar, liknande dem man får se på en gammal kyrkogård. Med till
hjälp af karlarne uppkastades på skilda ställen trenne af dessa gropar, men 
ehuru gräfningen fortsattes genom ett löst sandlager till en famns djup, till 
dess vi stötte på ett skarpt lerlager, som spaden ej ville genomtränga, trälfades 
ej det ringaste spår, vare sig af ben eller träd, som skulle besanna otvannämnda 
påstående. Det vore kanske skäl att genom anställande af en vidsträcktare 
gräfning närmare undersöka denna plats.“

Om densamma yttrar d:r A. O. Heikel i en till Arkeologiska kommissionen 
inlämnad reseberättelse från Lojo (1895): ,,Åfven jag lät med tillhjelp af arbets
karlar, som patron Dahlberg ställde till mitt förfogande, gräfva en 12 meter 
lång och 1 meter bred grat' snedt öfver 3 grafvar, som lågo i riktning O—V 
och NO—SV. På mindre än en meters djup mötte lergrunden, ofvan hvilken 
sanden var blandad med svartmylla. Intet spår hittades som skulle tydt på en 
begrafning. Det syntes mig gagnlöst att fortsätta gräfningarne, särskildt som 
jag sett sådana gropar i hundradetal i närheten af många större byar i Tavastland, 
men jag vid de här och där värkställda — visserligen icke vidlyftiga — gräf- 
ningarna aldrig funnit något, som skulle ådagalagt att de varit värkliga grafvar. 
De kallas ock mångenstädes »nauriskuoppia" (rofgropar)“ . — — — — — -------

Mot åsikten att de talrika, öfver ett stort fält ganska regelbundet ordnade 
groparna vid Kyrkstad vore grafvar, synes tala dels det ringa djup, på hvilket 
orörda jordlager anträffas under desamma, dels deras fullkomliga afsaknad af 
hvarje slags innehåll, som kunde tyda på begrafning. Än osannolikare är väl 
talet om „rofgroparu, i betraktande af de ifragavarande fördjupningarnas regel
bundna anordning och olämplighet för detta ändamål.

Då någon antaglig förklaring icke ännu torde hafva gifvits öfver Kyrkstads 
och därmed likartade „graff'älts“ värkliga natur, har jag velat undan glömska 
bevara och till sakkunniges pröfn ng anföra en förmodan, som jag hört numera 
aflidne ingeniör Berndt Le Bell uttala, nämligen att vi här hade en gammal 
lägerplats, där en-mans tält varit uppslagna. De aflånga „grafvarna“ vore då 
uppkomna därigenom, att tvänne låga, parallela jordvallar uppkastats till stöd 
för själfva tältet. Där sådana tält användas, plägar man fylla fördjupningen 
mellan jordvallarna med exempelvis granris, .på nvilket hviloplatsen redes. Vid 
gropens hvardera smalända inslås en påle. Öfver dessa pålar lägges en tvärslå 
och denna tjänar till stöd för tältduken, som yttermera fästes vid käppar, in
stuckna i jordvallarna.

Nämnas bör, att min sagesman icke själf iakttagit fältet vid Kyrkstad, 
men han tviflade ej på, att de af mig beskrifna groparna voro af samma natur 
som de af honom helt nära till i grannsocknen Sjundeå observerade. Dessa 
åter hade han funnit fullkomligt lika de gropar, som uppstodo hvarje gång de 
under hans ledning stående arbetarene i Ryssland uppslogo sina små en-manstält.

A f hr öfverstlöjtnant G. A. Gripenberg har jag fått den upplysningen, att 
egentliga en-mans tält icke i forna tider varit i bruk, hvarken vid de svensk
finska eller vid de ryska trupperna, men att denna omständighet icke behöfver 
tala emot hypotesen om lägerplatser, alldenstund det under fordom rådande 
primitiva förhållanden — då tillgångarna voro små och truppernas utrustning, 
mot s. k. passevolans, ålåg befälet, som i allmänhet ej underlät att härvid i 
möjligaste mån se sig till godo, hvarför ock soldaterna ofta fingo ställa för sig 
bäst de det kunde — var vanligt, att trupper vid längre rastande å platser, där 
boningsrum saknades för deras inlogerande, uppförde åt sig små kojor af gran
ris. Dessa gjordes i hufvudsak på samma sätt som duktälten nu till dags. 
Från så sen tid som åren omkring 18'20 finnes en order till Kuopio bataljons 
manskap om uppförande af riskojor.

Att gropar af ifrågavarande utseende så ofta anträffas vid landsvägar och 
byar talar ej emot den anförda åsikten.

R. Boldl.
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Om namnet Hilaper i Kyrkslätt.
Medd. vid F. Fmfs. möte 6/6 1872.

Hilapers hemman i Kyrkslätt bär ett namn, som torde vara ett arf från 
vår medeltid. Det skrefs nämligen i äldre tider (se t. ex. en skrift stäld till 
landshöfdingen grefve Gyllenborg, dat. den 28 okt. 1756 ooh förvarad bland uni
versitetsbibliotekets handskrifter) Hillepers. Jämföra vi nu detta namn med 
det i danskan förekommande bedyrandet hillemcend, Värends hillemän (Hyltén- 
Cavallius : Värend ooh Virdarne, del. I, sid. VI) d. ä. helige män, så finna vi att 
hemmanet uppkallats efter aposteln den helige Petrus, helige Pers hemman. 
Ytterligare kan jämföras „Hille-Bror-Staffäns-Stupa“ d. ä. den helige brödren 
Staffans graf i Helsingland (se Afzelius: Sagohäfder, 12 delen, sid. 44).

A. O. F.

Fasta fornlämningar på Larsmo.
Medd. af stud. Z. Schalin vid F. fmfis möte d. 29 sept. 1873.

Att lappar fordom varit bosatta på Larsmo torde vara bevisligt af de 
många stenrösen och lämningar, som där ännu finnas, ehuru traditionen om dem 
föga eller ingenting bevarat. *

De första minnesmärken, som fäste uppmärksamhet, voro tvänne sten
hopar uppe på ett bärg nära stranden af det s. k. Rudträsket på Larsmo-ön. 
Hoparna, som numera äro nedrasade, men synas hafva varit fyrkantiga med 
sidorna vända ungefär i de fyra vädersträcken, bestå mäst af röda stenar 
och förvittradt grus af dylika. Underst på hällebärget ligga flata, kantiga stenar 
och stenhällar, plaseradé så att de bilda en spisel ungetär liknande dem, som 
fiskare än i dag bygga åt sig på stranden, där de tillbringa natten. Mellan dessa 
stenar ligga kol och aska; kolen äro förmultnade. Intet tecken till någon annan 
substans kan upptäckas. Stenhoparnas höjd är obetydlig och har kanhända varit 
något öfver en aln. Deras afstånd från bärgskanten är omkring trettio steg.

Rudträsket är beläget vid södra sidan af ön. Mot nordost ligger ett sum
pigt kärr, som kallas j,Längermara“ (=  maran, som är längre bort belägen), i 
hvars närhet märkvärdigare lämningar finnas. Trakten är till naturen lik den 
omkring Rudträsket. Tva högar ligga på bärget på omkring trettio stegs afstånd 
från den starkaste sluttningen. Den ena är omkring 5 fot hög, fyrkantig unge
fär 5 aln. på kant, 6 aln. i diameter samt uppförd af-större och mindre kuller
stenar. Ofvanpå den har en tall vuxit och multnat ned. På omkring 16 alnars 
afstånd från denna hög är en mindre dylik, ungefär tre aln på kant, vänd i samma 
vädersträck som den förra, d. v. s. icke fullt så som de vid Rudträsket.

På ungefär lika afstånd från båda, inåt skogen, ligger en stenhop, sådan 
som de vid Rudträsket, med stenar lagda såsom till en spis. Längre bort, när
mare bärgets sluttning mot norr, synas flere stenhopar, äldre än någon af de 
förra, mera nedrasade och öfvervuxna af mossa. Den röda stenarten förekom
mer rundt omkring. Under den yfviga mossan upptäktes flere spislar med 
multnade kol uti.

Det var redan skumt på aftonen, då jag besåg dessa sistnämda stenhopar, 
så att jag ej noggrannare kan angifva deras form. Uti en af dem, som tyckes 
hafva varit hög, att döma af den mängd grus som låg nedrasad, funnos under 
en uppvältrad flat sten en hel hop nötta knackstenar, alldeles som om de skulle 
varit enkom ditlagda.

Till sist har jag besökt ett ställe i Kosnabbskogen, där ett större kummel 
jämte mindre sådana nära intill står på samma afstånd från den sumpiga stran
den som förutnämda högar. Ofvanför dessa på en bärgsklack ligga klippor och

* Först i dessa tider ha de begynt blifva observerade och man finner nu 
sådana på alt flere ställen, i skogen, på bärgen, vid stranden.
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stenar naturligt hopade till en mur, hvilken, öppen mot väster, ser ut som vore 
den bygd a f människohänder och blifvit af människor använd, kanhända i en 
senare tid än den, då de nedanför belägna kumlen uppfördes. Innanför muren 
under nedrasade stenar finnas liksom utanför kol och aska. troligen lämningar 
efter en skogsbrand för långa tider tillbaka.

Stenkummel, liknande dessa här i korthet beskrifna, lära efter bönders ut
sago finnas på åtskilliga ställen, på höga bärg, vid hafsstranden och vid träsk 
inne på Ölandet. Så skall vid Molnviken finnas ett kummel, större än något 
af de beskrifna, vid Digelträsket två stycken o. s. v.

Detta alt på Larsmo-ön. På den andra stora ön — kallad på kartan 
Eugmo, af bönderna öjm o — hvilken hör till Larsmo socken, vet man ej ännu 
af några kummel, men det är att antaga att sådana finnas äfven där. Men 
på ett bärg långt inne i djupa skogen lära finnas flere smärre stenhopar i rad. 
Man tror att de blifvit upptörda till så kallade „näti-vallar“, d, v. s. till stöd 
för „näti-stickor“, på hvilka fiskare furdomtima hängde upp sina nät.

För tio — tolf år sedan fann en bonde från Eugmo vid uppgräftandet till 
åker af en backe mellan „Albergs och Svennäs11 otörmodadt ett större sten- 
röse, hvilket blef till grunden upprifvet. Det innehöll många fint arbetade sten
redskap jämte benknotor, hvilket alt af okunnighet förskingrats. Det är tid på 
att undersöka om icke flere sådana stenrösen finnas kvar orörda.

Att folket i församlingen icke ens haft någon aning om hvad dessa stenrösen 
betyda, då däremot dylika företeelser i socknarna däromkring kallas af bönderna 
själfva lapprösen och lappkyrkor, kan väl knappast förklaras på annat sätt, än 
att, före Larsmo församlings nuvarande svenska innebyggares ditflyttande, 
en finsk generation därstädes existerat, såsom äfven en mängd ortsnamn och 
familjetraditioner antyda.

Traditionen om urfolket har under de många öfverflyttningarna till Sverge 
under ofredstiderna småningom förbleknat

Namn med „Lapp“ i sammansättningen förekomma dock ännu här i orten 
— Lappsundskogen, Lappskataängen o. s. v. Funna stenredskap vet man icke 
af, men torviggar har den minsta pojke hört talas om.

Detta om fornlämningarna i Larsmo socken. En kompetent person skulle 
säkert finna det löna mödan att efterforska och undersöka dem.

Väggmålningar.
Medd. af assessorskan J. M. Tallgren till F. fmf:s möte d. 2 april 1898.

Uti Finskt museum för 1897, n:o 1—2, uppmanas personer, som känna till 
väggmålningar af äldre datum, „bevarade eller förstörda11, att till fornminnes
föreningen mberätta om sådana, och får jag med anledning däraf meddela nedan
stående:

1. I Ule ‘borg uti ett kommerserådet Frans Franzén tillhörigt hus fanns 
ännu år 1867 ett rum, hvars hela väggyta utgjorde en enda stor målning, före
ställande slaget vid Austerlitz. Figurerna voro i kroppsstorlek och färgerna 
bjärta. — Några år senare nedbrann huset totalt och målningarna uppgingo i rök.

2 I Brahestad hafva ännu vid början af detta århundrade uti ett gammalt, 
släkten Sovelius tillhörigt tvåvåningsträhus i ett_af rummen väggarne varit 
beklädda med målade tapeter, men då jag på 1870-talet besökte huset, fanns 
endast smala, a f ålder mörknade remsor kvar af den förr så praktfulla väggbe
klädnaden. Enligt hvad gamla personer erinra sig, voro på dessa tapeter fram- 
stälda mytologiska figurer. Vidare uppgifter stå ej mera att få s ; man känner 
ej ens tapeternas ungefärliga ålder.

3. I Ruovesi på Pekkala gård finnas ännu kvar de gamla väggmålningar, 
dem prof J. R. Aspelin omnämner i n:o 1—2 af årets „Suomen museo11. Numera 
äro dessa ravendukstapeter nedtagna, men har detta arbete varsamt utförts 
genom att skära duken från tak till golf i 180 cm. höga och 120 cm. breda styc
ken, och har man därvid beaktat, att ej någon detalj i målningen genom detta 
sätt att nedtaga tapeterna gått förlorad, utan ses på hvarje tapetstycke ett helt 
fruktträd, 1 m. högt och '/, m. bredt. Ofvanom dörren till rummet har funnits 
en tafla, 120 cm. bred, 60 cm. hög, föreställande Adam och Eva invid kunskapens
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träd, där ormen var synlig; i bakgrunden ett stenbus och ruiner och öfver det 
hela sväfvande en ängel, iklädd blå frack och med ett vid sidan hängande svärd. 
— Artisten säges ha varit från Virdois.

Erinringar från år 1808,
Meddeladt af assessorskan J. M. Tallgren till F. fmf:s möte d. 21 april 1898.

I Brahestad förvaras i källaren under rådhuset 4 st. kanoner, hvilka armén 
vid dess affärd mot söder kvarlämnat i staden, där de af befolkningen ännu be
nämnas „Adlercreutz’ kanoner11. De mäta i längd 1 m. 16 cm. samt äro stämplade 
,,1740 D. E. 0 “ .

Äfven tvänne krutlass sägas hafva blifvit kvarlämnade på stadens torg 
och stått där ännu då den stora branden 1810 d. 10 oktober utbröt och svårt 
härjade staden. Genom rådmansdottern Greta Friemans rådighet och tilltag- 
senhet afvändes dock den i följd af krutlassens närhet till eldhärden öfver- 
hängande faran. Hon tvang nämligen en förbiåkande karl att ofördröjligen 
frånspänna sin häst samt med densamma ögonblickligen genom norra tullen 
borttransportera de farliga krutlassen och räddade sålunda staden från en explo
sion med oberäkneliga följder.

I samma stads omnäjder (Mutala i Piehinki och Mikonkari utanför stran
den af Putrijoki by) kan ännu ses spår af tvänne stensättningar — labyrinter 
— dem befolkningen i trakten benämner „Pietarinleikit“, och sägas de vara 
från krigstiden, då sodaterna uppradade dessa stenar för att med lek äfven af 
detta slag förkorta sina ledsamma dagar.

Tvänne ringar af en för de slaviska folken karaktäristisk form.
Gåfva vid Finska fomminnesf:s möte den 29 sept. 1873.

Ring, bildad af slät bronsten, den ena ändan tvärt afhruten, den andra 
utplattad och S-formigt tillbakaböjd.

Fynduppgificr: År 1856 påträffades vid byn Xiazenice, 3 72 mil från War- 
schau, en graf 3 alnar under jorden, innehållande obrända ben och brunt hår. 
I grafven hittades 17 ringar af 
föreliggande art samt fyra ihå
liga ringar, bildade af enkelt 
orneradt bronsbleck. På dessa 
senare ringar är jämväl röret 
i ena ändan tvärt afslutadt; i 
den andra ändan framskjuter af 
blecket en tunga, som likaledes 
är S-formigt tillbakaböjd. En 
ihålig ring af detta slag samt 
tre af den släta formen voro för
enade med ett skinnstycke (fig.
3); likaså fyra andra släta ringar, 
llelt nära samma ställe anträf
fades 3 alnar djupt i san dig jord, 
jämte människokranier, en för- 
silfrad och en bronsring af den 
föreliggande typen.

Fig. 3. Warschau, Xiazenice.
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Ring1 (fig. 4) a f silfverten och samma art som den föregående. *
Fynduppgifter: I en liten grafliög närä

staden Bielsk i Polen anträffades en grafkam- 
mare af ek, i hvilken funnos 4 silfverringar af 
nämda form, 6 kvarterslånga fyrkantiga ekspi
kar med omböjdt hnfvud, 9 blå pärlor, af hvilka 
några försilfrade, 1 hvitgnl pärla, en slät ten- 
formig silfverring (för finger?), ena halfvan af 
en dylik, en liten snedstnerad bronsring samt 
fragment af en af mycket fin bronstråd flätad 
rund ked (liknande kedarna af silfver i de i Berlin 
förvarade nordtyska silfverfynden) — Detta fynd 
finnes beskrifvet i Bibliotheca Warczawska för 
år 1845 1. 1846 af prof. Jaroszewicz i Wilna.

Ringarna äro mig förärade af arkitekten 
Fig. 4. Polen, Bielsk. B' Podezaszynski i Warschau, som äger fynden.

J. R. A.

* Jmf. Compte - rendu du Congrés de Stockholm 1874, s. 672, fig. 29. Herr 
Podczaszynskis arkeologiska samlingar, hvilka af meddelaren omtalas äfven i 
S. U. Muinaistutkinnon Alkeita, s. 63 o. 155, samt i Antiquités du Nord Fintio- 
Ougrien, s. 349—51, erbjödo efter 1863, då fynduppgifterna gått förlorade för de af 
grefvarne Tyszkiewicz hopbragta fornfynden i Vilna, de viktigaste upplysningar 
om Polens och Litauens forntid. De införlifvades efter ägarens död den 9 nov. 
1876 med universitetets i Krakau samlingar.

Suom en M useo 1 8 9 8 , N :o  .<—8  innehåller: Taru ykssarviaisesta (Sagan 
om enhörningen, 14 fig.), a f J. J, Tikkanen. — Viipurin Museo (Museet i Viborg), 
a f A. Helander. Innehåller en kort redogörelse för museets uppkomst (1891) och 
härtills insamlade föremål af arkeologisk och etnografisk art m. m. (3328 num
mer). — Pieni lisä riihi-sanan etymoloogiaan (Ett litet bidrag till etymologin af 
ordet riihi), af Yrjö Wichmann. Förf., som tidigare i Suomen Museo 1895 med 
bevis från syrjänskan konstaterat ordets finsk-ugriska ursprung, anför nu yt
terligare ur votjakiskan linguistiskastöd för detta faktum. — Suomen Muinais
muisto-Yhdistyksen vuosikertomus 28 tilivuodelta (Finska fornminnesföreningens 
årsberättelse för det 28 redovisningsåret), af Hjalmar Appelgren. — Muinaislöytöjä 
Kurkijoen pitäjässä (Fornfynd från Kronoborgs socken), af J. M. Salenius. — Mi
konpa ivän viettoa Raahessa Firande af Mikaelidagen i Brahestad). — Vanha 
suomalainen joululaulu (En gammal finsk julvisa), a f A. V. F. Förf. publicerar 
en äldre finsk julvisa, antagligen från 1600- 1. 1700-talet, diktad efter mönster af 
de medeltida karminalierna, närmast „Eece novum gaudium, ecce novum mirum“ .

F in skt M useum  1 8 9 8  N :o 5 —8  innehåller: Finska fornminnesförenin
gens årsberättelse fö r  det 28 redovisningsåret af Hjalmar Appelgren. — Konst
historiska minnesteckning ar af ,T. R. A. — Några ord om Satakunta museum af 
F. I. Färling. — Re sibiriska Jenissej-inskrifterna a f A. O. H. — Olof den heli
ges landstigningsplats på Finlands sydkust a f J. R. A. — „Graffältet“ vid Kyrk
stad i Lojo a f R. Boldt. — Om namnet Hilaper i Kyrkslätt af A. O. F. — Fasta 
fornlämningar på Larsmo af Z. Schalin. — Väggmålningar. — Erinringar från  
år 1808. — Tvänne ringar a f  en fö r  de slaviska folken karaktäristisk form  af J. R. A.

Helsingfors 1898. Helsingfors Centraltryckeri.
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Tre armeniska miniatyrhandskrifter.
(Föredrag hållet vid F. fornminnesföreningens möte d. 20 okt. 1898.)

I den rika och dyrbara samling af orientaliska antikvite
ter, som amanuensen d:r F. R. Martin hopbrakt under sina 
resor i Ryssland, Turkiet, Asien och Egypten, förekomma äfven 
tre armeniska miniatyrhandskrifter. Det utmärkta tillmötes
gående, hvarmed ägaren stält dessa till mitt förfogande för 
studieändamål, sätter mig i tillfälle att framlägga dem för 
föreningen l. Min afsikt härmed är icke så mycket att angifva 
karaktären af den konst, hvilken de representera, som att 
meddela några anmärkningar beträffande vissa där ingående 
ornamentala motivs ålder och utbredning.

Den armeniska konsten har alt sedan sin första början i 
hög grad varit beroende af främmande mönster. I öster och 
söder gränsande till gamla kulturländer, det bysantinska riket 
och Syrien, fick Armenien från dessa två håll sina konst
impulser, likasom sin bildning öfverhufvud. Konsten tyckes 
t. o. m. i Armenien till en början helt och hållet varit en im
portartikel, hvilket framgår af en skriftlig bekännelse från bild
stridens dagar, altså tidigast från medlet af VIII seklet, att 
dittills ingen i Armenien kunnat förfärdiga bilder —  alla 
sådana hade blifvit införda från Grekland 2. Såsom rent 
långods, d. v. s. i form af vidhäftade syriska och grekiska

1 För sftrskilda, nedan använda uppgifter står förf. i tacksamhetsskuld 
äfven till mag. A. Hackman samt doktorerna Hj. Appelgren och Th. Schvindt.

2 J. Strzygowski: Byzantinische Denkmäler. B. I. Das Etschmiadzin- 
Evangeliar, 'Wien 1891, s. 77.
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miniatyrblad, uppträder konsten äfven i de två älsta beva
rade illustrerade armeniska handskrifterna, båda från X seklet 3. 
Ännu efter Syriens eröfring af araberna fortsattes inflytandet 
från detta håll. Likväl är det själffallet att illustrationskonsten 
härefter i främsta rummet skulle hämta sina förebilder från 
bysantinarne, hvilka ju i konstnärligt, likasom i kulturelt hän-

Fig. 1. Titelsidan till Lukas evangelium ur d:r Martins armeniska evangeliar
af år 1455.

3 A. st., s. 53 fj, 68 fj o. 76. Den ena handskriften, af år 989, tinnes i 
Etschmiadzin i Armenien och innehåller, i början och i slutet, två serier syriska 
miniatyrer från Y l seklet. Endast ett par skrala marginalillustrationer gifva 
prof på hvad den armeniska konsten själf förmådde. En af dem, konungarnas 
tillbedjan, är kopierad efter en af de syriska miniatyrerna. Pärmarna smyckas 
af två dyrbara elfenbensreliefer, äfvenledes från Y l seklet (liksom miniatyrerna 
publicerade i Strzygowskis arbete). Den andra handskriften, med bysantinska 
miniatyrer, bevaras i mekitaristklostret S. Lazzaro invid V eiedi
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seende öfverhufvud, nnder medeltiden voro de kristna folkens 
i österlandet obestridda och öfverlägsna läromästare. Men äfven 
armenierna själfva kommo tidigt under arabiskt herravälde och 
landet blef senare, efter en period af relativ själfständighet 
under arabisk öfverhöghet, en tummelplats för strider med och 
mellan bysantinare, kurder, perser och osmaner, till dess det i

Fig. 2. Titelsidan till Mattei evangelium ur d:r Martins armeniska evangeliar
af år 1469.

laga ordning delades, hufvudsakligen mellan Turkiet] och Ryss
land. Denna beröring med mohamedanska folk i krig och 
fred förklarar till fylles de inflytelser från detta håll, hvilka 
spåras i armeniernas konstyttringar, icke ensamt i ornamenti- 
ken, utan äfven någon gång i figurframställningarna (t. ex. i 
en handskrift af år 1450 i kungl. biblioteket i Berlin). Under 
de sista seklen har yttermera tillkommit ett inflytande från
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den västeuropeiska konsten, hvilket likväl vanligen röjer sig 
endast i vissa detaljer, men som dock ibland går ända till 
upptagande af hela kompositioner (t. ex. en kopia efter »ma
donnans konception» af Murillo i en modärn armenisk psaltar- 
handskrift i Rumjanzoffska biblioteket i Moskva). I sådana 
fall hafva förmodligen dåliga gravyrer spelat rolen af förmed
lare och de hafva sannolikt icke i något afseende blifvit för
bättrade af de armeniska kopisterna.

Saknar således den armeniska figurframställningen under 
hela sitt bestånd eller ända från X seklet såväl alt konstnär
ligt värde som ock all annan själfständighet än barbariets, så 
äger däremot den armeniska ornamentiken i båda hänseendena 
ett så mycket större intresse. Armeniernas likasom många 
andra folkslags konstnärliga begåfning visar sig sålunda främst 
i det dekorativa, medan deras förmåga att iakttaga och efter
bilda icke alls motsvarar deras lust för bilder. Ty att denna 
varit stor bevisas af den mängd illustrerade armeniska hand
skrifter, som bevaras i Europas ej blott offentliga utan äfven 
privata bibliotek.

Af de tre handskrifterna i d:r Martins samling innehålla 
de två älsta de fyra evangelierna. De äro båda skrifna på 
papper och nästan alldeles samtidiga. Den ena är nämligen 
skrifven år 1455 i Tiflis, den andra åx 1469 i Ardjesch i pro
vinsen Vasburakan. Skrifvarne hette i hvartdera fallet Johan
nes, konstnärerna åter Manuel och Minas, alla fyra präster, 
hvilka i dessa i själf va manuskripten meddelade uppgifter 
följde en lofvärd orientalisk sed. Sådana saknas däremot ty
värr i den tredje handskriften, hvilken jag endast gissningsvis 
hänför till XVI eller XVII seklet — detta hufvudsakligen på 
grund af vissa västeuropeiska enskildheter (såsom moln, kerub- 
hufvud med tre par vingar, typen för uppståndelsen m. m.) i 
de till sin grundkaraktär rent bysantinska miniatyrerna. Det 
är en pergamentkodex af litet fickformat (bladens storlek är endast 
9 X 6V2 cm). Texten utgöres af kyrkliga sånger eller böner.

Medan de två evangeliaren, utom den ornamentala deko
rationen, innehålla båda endast fyra evangelistbilder af en 
delvis nästan afskräckande råhet, så är åter sångboken af en 
i alla händelser bättre skolad hand smyckad med en massa 
små illustrationer, hvilka, i öfverensstämmelse med de grekiska 
psaltarhandskrifterna 4, äro strödda öfver marginalerna och 
utan tvifvel hänföra sig till närstående ställen i texten. Alla

4 Se mitt arbete »Die Psalterillustration im Mittelalter», h. I.
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dessa figurframställningar äro utförda i brokiga täckfärger och 
afse att eftergöra värkan af bysantinska miniatyrer, hvilket i 
de två evangelieböckerna dock endast i högst ringa grad ernås.

Fig. 3.
Figg. 3—6 ur d:r Martins armeniska bönbok; fig. 3 hälften af en titel-

vignett, figg. 4—6 marginalprydnader.

I den lilla bönboken, likasom å titelsidorna af det senare 
evangeliaret (fig. 2) och i evangelistbildernas ramar eller bår
der, äro äfven ornamenten utförda i täckfärger, med förgylda
kanter eller på guldgrund, men för öfrigt i de båda evangelie
böckerna på äkta armeniskt vis i karminröd teckning med lätt 
schattering i samma färg eller blått. Hvarje evangelium in- 
ledes af en vignett af den form, som är vanlig i de bysan- 
tiska handskrifterna, medan åter de båglika inskärningarna 
visa en tydlig invärkan från arabiskt håll 
(figg. 1—3). På mohamedanskt inflytande tyda 
äfven de små, sirliga blommorna på sångbo
kens marginaler (figg. 4— 6).

Utom titelvignetter innehåller evangeliaret 
af år 1455 i karminteckning utförda kanon- 
taflor, d. v. s. kyrkofadern Eusebii samman
ställning af de hvarandra motsvarande ställena
i de fyra evangelierna. Den portallika om- 
ramningen med sina ornamentalt stiliserade 
träd vid sidan, ansluter sig väsentligen till den
allmänna form, som åtminstone sedan VI seklet
var i bruk för sådana kanontaflor i den kristna
orienten och som upptogs äfven i västerlan
det ä. På de utskjutande bjälkhufvudena sitta Fig. 7.

Påfogel ur d:r Mar-
s So t. ex. Diej Trierer Ada-Handschrift, publicerad tins armeniska evan- 

af Gesellschaft fur Rheinische Geschichtskunde, planscher geliar af år 1455.

i
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foglar, t. ex. två elegant tecknade påfoglar (fig. 7) —  ett från 
antiken ärfdt 6 och alt sedan älsta tider i hela det kristna och, 
låtom oss tillägga det, äfven det mohamedanska konstgebitet 
omtykt dekorationsmotiv. På den öfre afslutningslinjen af 
ifrågavarande portaler, likasom på evangeliernas titelvignet- 
ter i handskriften af år 1469, ses symmetriskt på hvar
sin sida om en skål eller ett ornament stående foglar (fig. 2 ),
hvilket motiv räknar sina anor nästan lika långt tillbaka i 
tiden. Allmänt användt i de bysantinska handskrifterna, före
kommer det redan i syriska miniatyrer från VI seklet 7, men ännu

tidigare i de fornkristna kyrkornas mo
saiker (fig. 8) s, sarkofagernas relie
fer och katakombernas väggmålningar. 
Och det var väl ur denna gemen
samma urkälla motivet vann insteg 
också i den karolingiska miniatyrkonsten 
(t, ex. Karl den skalliges bibel i Paris,
bibi. nat., f. lat. N:o 1).

För öfrigt består dekorationen i 
d:r Martins armeniska handskrifter af 
konstnärligt behandlade initialer och ti- 
telbokstäfver samt marginalprydnader 
af några bestämdt afgränsade slag, af 

hvilka ett — blommorna i den lilla psalmboken — redan blif
vit nämdt. Slutligen förtjänar ännu den prässade läderpärmen 
till evangeliaret af år 1469 vår uppmärksamhet.

Titelbokstäfverna låta indela sig i två arter, näm
ligen sådana, som bildas af ett slags knutar (fig. 1) 
och om hvilka vi inskränka oss till anmärkningen, att 
de tyckas härleda sig från liknande i de bysantinska 
handskrifterna (fig. 9), samt sådana, som äro bildade 
af foglar (figg. 2, 10 o. 11 ), och hvilka icke blott äro 

Fig. 9 9. ovanligt intressanta i och för sig, utan blifva det än

6 Redan i den pompeijanska fogelfaunan förekommer påfogeln tämligen 
allmänt.

7 Garrueci: Storia della arte cristiana, vol. III, pl. 129 fi. Strzyqoivski, 
a. st., pl. 2, fig. 2.

8 8. Apollinare nuovo i Ravenna, golfmosaik i S. Maria i Capua vetere 
(fig. 8), Galla Placidias grafkapell i Ravenna, Lateranoratoriet i Rom (Garrueci, 
vol. IV, pl. 230, 231, 238 o. 277).

9 Initial ur en grekisk handskrift af år 992 i nationalbiblioteket i Paris 
(H. Bordier: Description des peintures et autres ornements contenus dans les 
manuscripts grecs, afb. s. 97).

Fig. 8.
Fornkristen golfmosaik från 

Capua vetere.



—  71 -

mer, om de jämföras med likartade från andra konstepoker. 
Yi se foglar, vanligen endast en för hvarje bokstaf, hvilka

Fig. 11. 

arménien N:o 44.

forma dessa genom häftiga svängningar med krop
pen, halsen, vingarne och stjärten. Det märkvär
digaste härvid är att sådana ornitomorfa bokstäfver, 
likväl vanligen hopsatta af flere foglar, förekomma 
äfven i västerlandets förkarolingiska handskrifter 
(fig. 12) och likheten blir ännu mera påfallande, 
då på båda hållen äfven fiskar ingå i bok- 
stafsbildningen, i den armeniska likväl jämförelse
vis sällan (alls icke i d:r Martins handskrifter)10. Fig l2 
Skulle ett historiskt sammanhang mellan dessa två 
så likartade bokstafssystem vara det ringaste sannolikt, så 
skulle man naturligtvis antaga ett inflytande från frankerna 
på armenierna. Då emellertid ett sådant antagande synes 
vara omöjligt, så återstår endast att förutsätta en själfstän- 
dig utveckling på hvartdera hållet. Ett likartadt fenomen 
kunna vi iakttaga i den slaviska djurslingsornamentiken11 från 
vårt årtusendes förra hälft, hvilken på samma sätt, såsom 
det tyckes, själfständigt utvecklat sig till en öfverraskande lik
het med den iriska och den skandinaviska. Yi finna denna 
stil hufvudsakligen, ehuru icke uteslutande, i de slaviska hand
skrifternas initialbokstäfver.

För min del måste jag tills vidare antaga att dessa zoo- 
morfa, d. v. s. af djurformer bildade, slaviska bokstäfver utveck
lat sig ur de grekiska begynnelsebokstäfverna, i hvilka åtmin
stone alt sedan IX seklet djur ganska rikligt kommit till an
vändning (ex. figg. 13— 15), ehuru de här i regeln bibehållit 
sin naturliga form och vanligen icke äro så nära förbundna

10 Ett ex. afb. hos Strzygowstci, a. st', s. 85.
11 En mängd exempel publicerade i W. Stassoff’s monumentala plansch

värk: L ’ornament slave et oriental d aprés les manuscrits anciens et mödernes, 
S:t Petersburg 1887.

Fig. 10.
Paris, bibi. nat., suppl.
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med eller rättare så fullständigt uppgå i själfva bokstafven 
som i den armeniska titelskriften. Också uppträda i de bysan
tinska handskrifterna foglar bland mångahanda andra djur

Fig. 13. Fig. 14. Fig. 15.
Initialer ur grekiska handskrifter i nationalbiblioteket i Paris; fig. 13 ur N:o 

277, V III—X  sekl.; fig. 14 ur N:o 139, X  sekl.; fig. 15 
ur N:o 550, X I—X II sekl.

(bl. a. äfven fiskar) och äro således icke på långt när så nästan 
allena härskande som i de armeniska. Icke dess mindre synes 
det vara ganska sannolikt att armenierna fått den första im
pulsen till utbildningen af sitt fogelalfabet, också de, just från

Fig- 16. Fig. 17. Fig. 18. Fig. 19.
Fig, 16 ur ett grekiskt manuskript i biblioteket i Berlin, Ms graec., fol. 17, 

IX  sekl.; fig. 17 ur d:r Martins armeniska evangeliar af år 1469; 
fig. 18 ur en senkarolingisk psaltarhandskrift i Amiens, 

bibi. comm. N:o 18, IX  sekl.; fig. 19 ur d:r 
Martins evangeliar af år 1469.

grekerna. Åtminstone i ett fall, där det grekiska 6  (fig. 16) 
helt enkelt blifvit omsvängdt (fig. 17), tyckes hvarje tvifvel 
vara uteslutet. Samma bokstaf blef för öfrigt äfven i väster
landet föremål för efterbildning (fig. 18) v\ Begynnelsebokstäf-

12 Latinsk psaltarhandskrift fr. IX  seklet i Amiens, Bibi. communale, N:o
18 (fol. 24 v:o), antagligen från det gamla klostret Corbie.
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verna bildas ibland af mänskliga figurer (fig. 2) eller hundar, 
hvilka någon gång få ett tycke af gotikens drolerier (figg. 10 
o. 19) eller ännu mer af vissa iriska initialer (jmf. Margaret 
Stoke’s Early Christian art in Ireland, afb. s. 6).

Man har t. o. m. velat förlägga figurbokstäfvernas ursprung 
vida längre tillbaka i tiden och i sådant syfte framdragit stäl
len ur Martialis ( f  kort ef t. år 100 e. Kr.) och Ausonius ( f  
omkr. år 395) såsom bevis på att figur- och bland dem äfven 
fogelbokstäfver icke voro okända för antiken13. Enligt den 
förstnämde bildade t. ex. en flygande trana ett V, enligt den 
senare åter samma fogel ett sf>. Dock måste väl sådant, om 
det är annat än skaldernas fantasier, afgjordt hafva hört till 
undantagen. Ty om än skriften under antikt hednisk och forn- 
kristen tid ägde äfven en dekorativ betydelse, så betyga de 
talrikt bevarade monumenten att så är fallet endast genom 
dess egen stilfulla renhet, utan någon fantastisk omformning, 
som ju äfven tyckes ligga fjärran för forntidens klassiska upp
fattning och formsinne. Skriftens begriplighet är här hufvud- 
saken, medan t. ex. araberna i sin kufiska skrift samt bysan- 
tinarne och efter deras mönster äfven georgierna och ryssarne 
genom bokstäfvernas kalligrafiska förkonstling utbildade rent 
dekorativa skriftsystem för titlar och inskrifter.

Om nu armenierna från bysantinskt håll kunnat erhålla 
påstöten till utvecklingen af sitt fogelalfabet, så kunde de i de 
stiliserade foglar, hvilka såsom marginalprydnader åtminstone 
sedan XI seklet uppträda i deras egna manuskript14 och för 
hvilka de alltid haft en synnerlig förkärlek, finna en utgångs
punkt för utvecklingen af den egendomliga formen. Och ifall 
man icke är tillfreds med denna förklaring, så vill jag hän
visa till de foglar i häftiga svängningar, hvilka intaga bladens 
plats i vissa arabiska rankbildningar15 och hvilka visa stor 
likhet med de armeniska bokstäfverna.

För öfrigt utbreda de armeniska miniatyristerna sin orna- 
mentala rikdom öfver textens yttre marginaler —  en för dem 
synnerligen karaktäristisk dekorationsprincip, som likväl, äfven 
den, ursprungligen knappast torde vara en armenisk uppfin-

13 Springer: Der Bilderschmuck ia den Sacramentarien des frllhen Mittel- 
alters (fil.-hist. sektionens af saxiska vetenskapssällskapets af handlingar, B. 
X I, s. 346).

14 Stassoff, a. st., pl. CXLI, figg. 14 o. 16.
13 Ett ex. afbildadt i 3:dje delen af Prisse d'Avennes stora värk »L’art ara- 

be», från ett skriftyg, hvilket tillhört sultanen Bahrit Schaban.
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ning, då vi finna dess motstycke i de koptiska (egyptiska) hand
skrifterna åtminstone så långt tillbaka i tiden som det VII sek
let16. Bland här förekommande motiv vill jag till en början i
förbigående påpeka små sirliga, kapellika byggnader med kors-

krönta kupoler, uppburna af två kolonnet
ter (fig. 20), samt, särdeles allmänt i evan- 
geliariet af år 1469, ornament, hvilka 
bildas af radialt eller i hvirfvelform om
kring en cirkel ordnade blad.

Af armenierna synnerligen omtykt var 
en obelisk- eller kandelaberartad samman
ställning af ornamentala delar, hvilka än 
gå genom hvarandra och bilda konstrika 
knutar och flätningar, än utbreda sig 
till långsträkta blad, hvilkas ändar åter
bandlikt sno sig om hvarandra (figg. 1 , 2 o. 
21). Dessa ornament, som trots variatio
nen ständigt bibehålla en särdeles typisk 
form, pryda likaledes de yttre margina
lerna af texten. Från Armenien spridde 
sig motivet till georgiska17 och ryska ma- 

Ornament ur d:r Martins nUskriPt18- DeSS Urspruilg kan ja g d ä r - 
armeniska evangeliar emot icke angifva, då jag finner Strzy- 

af år 14,55. gowskis hypotes19 att de härstamma från
sassanidernas växtornamentik altför lång

sökt, så länge icke mellanformer blifvit påvisade. Ty från de arme- 
niska handskrifternas tid hafva vi att öfverhoppa en ännu längre 
rad af sekler för att komma till de skulpterade pilasterfyllnaderna 
på Kosroes-bågen i Tak-i-Bostan20 (VI årh.), än till de förkaro- 
lingiska manuskripten, där vi likväl funnit ännu mera slående 
öfverensstämmelser med det armeniska fogelalfabetet (se ofvan). 
Likartade, fastän ännu outvecklade marginalornament i en ar- 
menisk handskrift från X seklet i S. Lazzaro invid Venedig21 
tyckas för öfrigt göra antagandet af utländska förebilder tämli

16 11. Hyvernat: Album de paléographie copte, pl. III o. s. v. — Stassoff, 
a. st., pl. CXXX II.

17 Stassoff, a. st. pl. CLII.
18 Se mitt arbete »Die Psalterillustration im Mittelalter», pl. VII, fig. 1 (ur 

en rysk handskrift af år 1591).
10 Byz. Denk.. s. 91.
20 Mandin et Coste: Voyage en Perse, pl. V ; Owen Jones: Grammatik der 

Ornamente, pl. XIV , fig. 23; A. Riegk. Altorientalisohe Teppiche, af b. s. 137.
21 Stassoff: a. st. pl. CXLI, figg. 1 o’. 3.

Fig. 20. Fig, 21,
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gen öfverflödigt, så tydligt än detaljformerna röja främmande 
inflytelser.

Detta är t. ex. otvifvelaktigt fallet med den långsträkta, 
åt ena sidan utsvängda bladformen (se figg. 1, 2 o. 2 1 ), som 
är mycket karaktäristisk för den armeniska ornamentiken och 
hvars ursprung är att söka hos araberna, hvilka kanske i 
sin tur fått den af kopterna22. Flätmotiven, som jämte nämda 
blad bilda det utmärkande elementet i dessa marginalobelisker 
—  om jag får kalla dem så i brist på ett mera träffande 
namn, kunde visserligen tänkas sj älf ständigt uppfunna, då ju 
flätan, som från det praktiska området öfvergått till det este
tiska, lätt kan uppstå utan främmande påvärkan23. Ett sådant 
själfständigt uppträdande är likväl i detta fall föga sannolikt, 
då flätornamentiken under medeltiden hos orientens alla kristna 
folk och äfven hos araberna fick en stark utveckling och ut
bredning. Bysantinarne använde den måhända minst, men kopter 
och syrer voro, åtminstone de förra24 ända sedan älsta kristna 
tider, passionerade för konstrika flätslingor och i de slaviska 
manuskripten ingingo de en fantastisk förmälning med djur
former i de redan nämda zoomorfa bokstäfverna. Men äfven 
i västra Europa och Italien se vi flätornamentiken efter det 
romerska väldets undergång taga en motsvarande utveckling: 
på den merovingiska tidens metallsmycken, i longobardernas 
stenreliefer samt framför alt hos irerna, hvilka i konstrika flät- 
ningar t. o. m. öfverträffa sina kristna antipoder, syrer och 
kopter, och hvilka, likasom senare slaverna, genom flätmotivens 
förening med djurformer gåfvo upphof åt dessa djurslingor, 
som vi i norden närmast känna ur den skandinaviska orna
mentiken 2\

Ett svårafgjordt spörj smål, som vi måhända göra bäst 
i att här lämna oafgjordt, är frågan om ursprunget till 
denna flätornamentik, som under den äldre kristna epoken och 
medeltiden utvecklar sig i Europa, främre Asien och Egypten.

22 Stassoff, a. st. pl. C X X X II, figg. 1. 6, 8 o. 15.
23 Clemen: Merowingische und karolingische Plastik, s. 77 anm.; S. Malier: 

Dyreornamentiken i Norden, (Aarböger for nordisk Oldkyndighed og Historie,
1880, s. 285 o. 305k

24 Väfnader med påsydda linjemönster. Exempel på denna flät- eller sling- 
ornamentik ilfven i den samling koptiska väfnadsstycken, hvilken nyligen af 
d:r Martin försålts till de Aiiteltska samlingarna i Helsingfors.

25 Den nordiska djurslingans hänledning ur den iriska har blifvit antagen 
af <S. Muller, a. st., men bestridd af B. Salin-. Ornamentstudier till belysning af 
några föremål ur Vendelfynden (Upplands fornminnesförenings tidskrift, 1896, 
s. 255). *
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Man kunde antaga att uppslaget kom från antiken, där flätan 
under det romerska väldets sista århundraden i golfmosaikerna, 
såsom bårdmotiv h. o. h. undanträngde »å la grecquen». Men 
den antika bårdflätan är, i motsats till de senare formerna, 
till sin princip ytterst enkel och hon bibehåller sitt enkla skema 
äfven, då hon i de fornkristna kyrkorna tillämpas såsom ut
fyllnad å kapitäl och balustradplattor26. En annan form af 
bandflätningar, bildade af lösare, fortlöpande eller i sig själfva 
återvändande slingor (hopkoplade cirklar o. s. v.), framträder 
också, tyckes det, till först i senantika, resp. fornkristna mosai
ker (golf, jmf. fig. 8 , och tak)27. Det är påfallande att dessa 
två typer uppträda inom den klassiskt antika konsten kort 
förut och vid den tid, då den nya flätornamentikens utveckling 
begynner i orienten såväl som i occidenten, men att denna 
skulle hafva anknutit sig till de antika formerna, är i alla fall 
tills vidare icke bevisadt, om det än ej tyckes osannolikt28. 
Det förtjänar emellertid att observeras att i de antika flät
or n am en ten saknas såväl alla djurmotiv, som ock både öglan, 
det utmärkande draget i den koptiska textilmönstren29, och knu
ten, den iriska flätans egendomlighet3”. Tillika finna vi att de 
senantika formerna på båda hållen fortlefde vid sidan af de 
nya, rikare och kapriciösare bildningarna. Den enkla, antika 
flätan anträffas t. o. m. ännu, om än sällan, i d:r Martins hand
skrifter, t. ex. i titelvignetter och evangelistbildarnas ramar. I 
»marginalobeliskerna», där de stilenligt, d. v. s. i öfverensstäm- 
melse med bandets begrepp, spela rolen af förbindningsleder, 
antaga flätmotiven däremot konstrikare och varierande former 
(jmf. figg. 1, 2 o. 21).

I sin enklaste gestalt, d. v. s. såsom en ked eller snodd 
af tvänne våglikt om hvarandra gående band, är flätan betyd
ligt äldre än de senantika mosaikerna (figg. 8 o. 22), ty vi

26 Exx. på sådana »korgkapitäl» m. m. från Rom afb. hos Cattaneo: 
L ’architettura in Italia, s. 29 o. 31, från Etschmiadzin hos Strzygowski, a. st., s. 10.

27 Exx. fr. Konstantin den stores systers, Constantias, mausoleum invid
Rom hos Oarrucci, a. st., vol. IV, pl. 206, från dopkyrkan i Salona hos dens.,
pl. 278, från S. Maria i Capua vetere, pl. 277, fig. 1 (vår fig. 8).

28 Denna hypotes har redan tidigare blifvit framstäld af E. Miintz: Etudes
iconographiques et archéologiques, s. 135 fj.

29 Öglan saknas dook icke häller i den forngermanska slingornamentiken, 
se exx. hos Lindens chmit: Handbuch der deutschen Alterthumskunde, vol. I, 
s. 292, figg. 235 o. 236.

30 Sammanställning af typer hos Clemen, a. st., s. 76, fig. 11.
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kunna följa den genom hela antiken tillbaka ända till den 
assyriska konsten31. Samtidigt upptaget å ena sidan i öster 
af sassanider31*, kopter (figg. 23 o. 2 4 )32 och greker33, å andra 
sidan i väster af de germaniska folken — i den skandinaviska

Fig. 2.5. Fig. 26. Fig. 27. Fig. 24.
Fig. 22 från en senantik golfmosaik, fnnnen i Silcliester, England (Archaeologia, 

vol. 55, I, pl. X I I ) ; fig. 23 från en koptisk väfnad i d:r Martins sam
ling; fig. 24 ur ett koptiskt manuskript från V II sekl.; fig, 25 

från ett skandinaviskt spänne, början af V seklet; fig. 26 
från ett skandinaviskt beslag, omkr. år 600 e. Kr.; 

fig. 27 från en longobardisk sarkofagrelief 
i Pavia, V III sekl.

31 Sybek. Weltgeschichte der Kunst, s. 82, fig. 66.
31* Owen-Jones: Grammatik der Ornamente, pl. XIV , fig. 15.
32 Såväl i de älsta handskrifterna (Stassoff, a, st., pl. CXXXI1, figg. 6 o. 7; 

vår fig. 24) som i linjesöm på väfnaderna (ex. i d:r Martins samling, fig. 23).
33 Fragment af ett grekiskt evangeliar fr. V I seklet i Wien (Hofbibl., N:o 

847), a f b. hos F. Wickhoff: Die Ornamente eines altchristlichen Codex der Hof- 
bibliothek (särtryck ur X IV  vol. af Jahrbuch der Kunstsammlungen des a. Kaiser- 
hauses, pl. X V  o. fig. 5) och ett liknande fragment, måhända från samma sekel, i 
Brittiska museets bibliotek (Add. N:o 5111). af b. hos A. B  an elof f :  Codex purpureus 
Rossanensis, s. 45. — Jag har (med undantag af det sassanidiska) afsiktligt valt 
endast för ifrågavarande tid särskildt karaktäristiska exempel med öglelik af- 
slutning. I samma form, d. v. s. med den öglelika afslutningen, genom hvilken 
snoddbandet återvänder till sin utgångspunkt, anträffas motivet i den nordiska 
allmogeornamentiken, t. ex. på ett mangelbräde från Island af år 1687 (afb. i 
»Das nordische Museum», s. 29) och å en finsk hästranka från Storkyro, slutet 
af X V III seklet (?, afb. i »Suomen Museo», 1896, s. 35, fig. 14). Man får väl antaga 
att den »antika kedens» återupptagande i de sistnämda fallen är beroende på 
den förnyade anslutningen till antiken under och efter renässanstiden. För öfrigt 
manas man till försiktighet i sina antaganden af den omständigheten, att mo
tivet återfinnes t. ex. i de mexikanska handskrifterna och i stenskulptur i Central
amerika, här äfvenledes med den öglelika afslutningen och med reflor såsom å 
de i sten huggna longobardiska flätorna (fig. 27).
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norden34 (figg. 25 o. 26) lika väl som i Ungern35, Tyskland36 och 
Italien37 (fig. 27), fortlefde motivet under medeltiden på båda 
hållen. Yi återfinna det äfven i d:r Martins armeniska hand
skrifter (figg. 20 o. 28).

I österlandet, hos kopterna i Egypten, hos syrerna, geor
gierna och de sydslaviska folken, bildas korset med stor för
kärlek af sådana flätslingor, ja man äger äfven exempel af 
samma slag från longobardernas konst och dess utlöpningar 
åt norr38, ehuru jag icke kan lämna någon tillfredsställande 
förklaring till denna öfverensstämmelse39. I orienten finner 
man slika kors, målade i handskrifterna eller skulpterade i trä 
eller sten på kyrkornas dörrar och väggar. I syriska manu-

Fig. 28. Fig. .29. Fig. 30.
Fig. 28 från läderpärmen till d:r Martins armeniska evangeliar af år 1469; fig. 29 

från en grekisk läderpärm af år 1363; fig. 30 från en longobardisk 
stenrelief, V III sekl.

skript anträffas sådana flätkors redan så tidigt som IX — X 
seklet40 och det är i den syriska formen armenierna upptagit 
motivet i läderprässning på sina pärmar, t. ex. d:r Martins 
evangeliar af år 1469.

34 B. Salin: Fynd från Finjasjöns strand, Skåne, i Vitt.- Ilist.- ocli Antiqv. 
Akademiens månadsbl. 1894, N:o 265—276, fig. 58 (vår fig. 25), början af V seklet 
e. Kr. Sophus Muller: Ordning af Danmarks Oldsager, fig. 502 (vår fig. 26), om
kring år 600 e. Kr. I förra fallet är ornamentet ntfördt i ni ello (d. v. s. i med 
en svart massa utfyld gravering), i senare fallet i silfverinläggning på järn. 
Äfven Salin påpekar motivets antika ursprung.

35 Afb. af en i Ungern funnen fibula bos Clemen, a. st., s. 81.
36 Jag har antecknat flere exempel från i museet i Stuttgart bevarade 

graffynd. — Se äfven Lindenschmit, a. st., vol. I, s. 313, fig. 251, o. s. 315, fig. 254.
37 Talrika exempel hos Cattaneo: Ifarchitettura in Italia.
38 Cattaneo, a. st., afb. ss. 88, 168, 177 o. 189; A. Kuhn: Allgemeine Kunst- 

geschichte, Plastik, s. 308, fig. 436. I  Italien äro äfven funna flere små i metall- 
bleck utklipta kors med sling- och flätornament (Gazette archéologique, 1888, 
pl. 2 o. 3).

39 Cattaneo antager ett starkt inflytande från den syro-bysantinska kon
sten på longobardernas ornamentala stenskulptur.

40 Stassoff, a. st., pl. C XXVIII, fig. 8.



-  79 —

Korsarmarna afslutas här med en knut, bildad af den 
fortlöpande snodden och en däri inträdd korsformig slingfigur 
(fig. 28). Alldeles samma knutform förekommer i sydryska, 
syriska, koptiska och t. o. m. etiopiska1 manuskript41 åtminstone 
från XI och åtminstone ända till XVII seklet, samt med bort- 
lämnande af hörnöglorna äfven å pärmarna (af år 1363) till en by
santinsk handskrift i Paris <2 (fig. 29', å den praktfulla och dyr
bara, moriska vasen i Stockholms nationalmuseum samt, allra tidi
gast bland af mig kända monument, å longobardiska stenreliefer 
(fig. 3 0 )43 och i den redan nämda senkarolingiska psaltarhand- 
skriften från slutet af IX sekl. i Amiens, N:o 18 (fol. 95 r:o). 
Motivet har således lefvat länge och vandrat vida.

Fis. 31. Fig. 32. Fig. 33. Fig. 34.
Fig. 31 från en grekisk läderpärm i Paris, bibi. nat. N:o Coislin 239 (själfva 

handskriften från X II eli. X III sekl., pärmen antagligen yngre); 
fig. 32 från ett stenkors i Checkley, England; fig. 33 engelskt 

notarialmärke af år 1465; fig. 34 från en brödstämpel 
af trä från Närke, Sverge.

Men samma motiv finna vi ytterligare i de flätor, hvilka 
ingå i de armeniska handskrifternas marginalobelisker, blott 
att den inträdda figuren är utbytt mot en annan, som jag vill 
kalla »korsringarna» (fig. 2 1 ). I denna sammansättning före
komma korsringarna äfven i grekiska (fig. 31) och allmänt 
i sydslaviska manuskript samt i den turkiska ornamentiken44. 
Äfven i västerlandet var denna sammanflätning af korsringarna 
och en kvadratisk figur, vanligen med öglor i hörnen, icke 
okänd. Det älsta mig bekanta exemplet (utan hörnöglor) be
finner sig på ett gammalt stenkors i Checkley, Staffordshire 
(England) med skulpterade flätornament (fig. 3 2 )45. Såsom be

41 Stassoff, pl. XLI, X L II, C X X X , OXXXV, CXL.
42 Bibliothéque nationale, f. gr. 550.
48 Cattaneo, afb. s. 177.
44 Owen Jones, a. st., pl. X X X V III.
45 A fb. i Archaeologia, vol. 50, II, pl. 22. Dessa kors äro mycket ålder

domliga, men. deras ålder tyckes man tills vidare icke lyckats att bestämma. 
T. o. m. mänskliga figurer äro här bildade af flätvärk.
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vis på motivets fortlefvande under medeltiden och renässansen 
kan jag hänvisa till altarciboriet i S. Ambrogio i Milano (XIII 
seklet)48, elfenbensaskar47, latinska handskrifter från X II—  
XIV seklet48, engelska »notarial marks» (fig. 33) 49 från slu
tet af XIV och från XV seklet samt Rafaels s. k. »trehel
gonbild» i Berlin, där det är användt såsom i guld utsydt 
bröstsmycke på jungfru Marias klädning50. Att det varit all
mänt i bruk tyckes framgå äfven däraf att det upptagits i den 
skandinaviska allmogeornamentiken (från Skåne till Dalarne), 
där den af de svenska etnograferna benämnes »valknuten» 
(fig. 3 4 )51. Efter gamla mönster måste samma motiv slut
ligen blifvit upptaget i modärna läroböcker i primärteckning52. 
Formen utan liörnöglor tyckes hafva varit den ursprungliga, 
ty så förekommer motivet redan i en golfmosaik i S. Sophia 
i Trapezunt, hvilken hänföres till käjsar Justiani tid, VI 
seklet53.

Men en ännu högre ålder och vidsträktare spridning fick 
det enkla ornamentet, som jag benämt »korsringarna». I förbi
gående och blott såsom exempel på huru samma motiv själf - 
mant kunna uppstå under förhållanden, hvilka utesluta hvarje 
tanke på ett historiskt sammanhang, vill jag nämna att kors
ringarna förekomma äfven i fornmexikanska handskrifter (fig. 
35 ) 54 samt i en närabesläktad form å forngrekiska målade va
ser från Rodos af uråldrig stil55. Af större intresse är det 
emellertid i detta sammanhang att iakttaga att motivets före
komst under kristna tider tyckes bero på arf från den an
tika forntiden och hänvisar jag åter till de senantika golf
mosaikerna med deras egendomliga och historiskt viktiga orna-

46 A fb. hos Knackfuss: Allgemeine Kunstgeschichte, vol. I, s. 500.
47 Bacinet: L ’ornement polychrome, pl. X X X V II, figg. 21 o. 25.
48 T. ex. ett evangeliar från X II—X III  sekl. i Stuttgart, Bibi. fol. N:o 28; 

Paris, bibi. nat., f. lat. 10435 o. 14770 (afb. hos E. Guilloi: L ’ornementation des 
manuscrits au Moyen-Age, vol. I), f. lat. 7241 (Bacinet, pl. XLI1, fig. 2);psal- 
tarhandskrift från början af X V  sekl. från Abbey o f Bury S:t Edmunds {Archaeo- 
logia, vol. 54, II, pl. X X X ).

49 Archaeologia, vol. 54, II, ss. 241 o. 246.
50 A fb. hos Knackfuss: Raffael (Kiinstler-Monographien), s. 4.
51 Talrika exempel i Nordiska museet i Stockholm, enligt vänligt medde

lande af d:r Hazelius. En afbildning i »Das nordische Museum, Stimmen aus 
der Fremde», 1887, s. 88 (vår fig. 34).

52 Molkenhoer: Oefeningen in Lijn en Kleur, häft. 3, pl. 35. Tretau: Der 
kleine Zeichner, 9:de uppl.; fig. 86, 100 m. fl.

53 Afb. hos Texier and Pullan: Byzantine architecture.
54 Kingsborough: Antiquities o f  Mexico, vol. I, 46, fig. 6.
56 Exempel i antiksamlingen i Köpenhamn.
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mentik. Motivet uppträder nämligen ytterst talrikt i sådana i Eng
land56, Frankrike57, Schweiz58, Tyskland59, Italien60 och Donau- 
länderna61. Från detta håll måste germanerna hafva erhållit

Fig. 35. Fig. 36. Fig. 37. Fig, 38. Fig. 39.
Fig, 35 ur en fornmexikansk handskrift; fig. 36 silfverinläggning å ett mero- 

vingiskt smycke i Stuttgart; fig. 37 silfverinläggning å skandinaviskt 
rembeslag från Bornholm från omkr, år 600 e. Kr.; fig. 38 från 

ett iriskt knifskaft; fig. 39 ur den syriska Rabulahand- 
skriften af år 586 i Florens.

korsringarna (metallsmycken från folkvandrings- och merovin- 
giska tiden 62 — fig. 36 från en fibula i museet i Stuttgart, Ober- 
flachtfyndet —  samt yngre järnåldern i norden (fig. 37) 63. 
I af finska stammar bebodda trakter finner man motivet å 
klackringar, armband o. a. föremål af metall och ben från 
yngre järnåldern (c. 800— c. 1100)6* från Wadsö ner till In- 
germanland och ännu sydligare, slutligen äfven å lettiska och 
livländska fornsaker från samma tid65. I den iriska ornamen- 
tiken anträffas det (fig. 3 8 )6e, likaså å longobardiska sten-

50 Archaeologia, vol. 36, I, pl. 190, II, pl. 35; vol 46, II, pl. 13; vol. 55, I 
pl. 12 o. 14.

87 Artaud: Mosaiques de Lyon, pl. 8 o. 49.
58 Mittheilungen der antiqvarischen Gesellschaft in Zurich, vol. 16—17, pl. 27.
69 Baumeister: Denkmäler des klassischen Altertums, vol. II, fig. 1002.
80 Garrucei: Storia della arte cristiana, vol. IV, pl. 278.
81 Wissenschaftliche Mittheilungeu aus Bosnien und Herzegovina, vol. I, 

pl. III.
82 T. ex. i fyndet från Wittislingen i Nationalmuseet i Mtinchen (afb. i 

Gazette archéologique, 1889, pl. 5; Kataloge des bayerischen Nationalmuseums, 
vol. IV, pl. 20, o. Kuhn, a. st., fig. 428). Andra exx. hos Lindenschmit, a. st., s. 
226, fig. 133 o. pl. X X III, fig. 1.

85 Exx. från Norge och Bornholm afb. hos Bygh: Norske Oldsager, figg.
687 o. 700, o. S Mäller: Ordning af Danmarks , Oldsager, figg. 499, 502 o. 531 — 
motivet apteradt till djurhufvud!

84 J. R. Aspelin: Antiquités du Nord Finno-Ougrien, n:ris 1113, 1149, 1682 
o. 2143. — MaiepiajiH no apxeoaorin poccin, N:o 20, afb.

88 Tolstoi o. Kondakoff: PyccKisi HpeBHOCTn, vol. V, s. 51, fig. 32. Kata
log der Ausstellung zum X. archeologischen Kongress in Riga 1896, pl. VII, 
fig. 11, pl. XIV , fig. 16.

88 Margaret Stokes: Early Christian Art in Treland, s. 112, fig. 52. Jmf. 
Clemen, a. st., s. 77, fig. 11.
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reliefer67 och i karolingiska manuskript68. Under medeltiden
fortlefver motivet i sin enkla form åtminstone i Italien och
Schweiz69 och återfinnes i mattor och golf i gammalne
derländska taflor från XV seklet70 samt i form af tygmön
ster i de italienska renässansmålningarna (t. ex. Luca Signo- 
relli och Pinturicchio). Det anträffas t. o. m. på Island (exem
pel i Nordiska museet af år 1687)71. Ännu den dag som är 
användes det i våra modärna väfnads- och tapisserimönster. 

Jag antager för gifvet att motivet förekommer äfven å 
senantika mosaiker i orienten, ehuru jag icke känner något
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Fig. 44.

Fig. 45.
Fig. 42. Fig. 43.

40 ur en på Sicilien år 1167 skrifven grekisk handskrift i Paris, bibi. nat. 
N:o 83; fig. 41 ornament i hvit kedjesöm på gråblått tyg från en 

kaftan från Aschanti, Afrika; figg. 42 o. 43 utsydda ornament 
å koptiska tygstycken i d:r Martins samling; fig. 44 från 

elfenbenspftrmarna till Berangerii Liber sacramen- 
torum i Monza; fig. 45 ur en grekisk hand
skrift från X  sekl. i Paris, bibi. nat. N:o 667.

sådant exempel. I alla fall uppträder det där åtminstone re
dan i den berömda syriska s. k. Rabula-handskriften af år 
586 i Laurentianska biblioteket i Florens (fig. 39), därefter'!

67 Kön. Museen in Berlin. Beschreibung der Bildwerke der christlichen 
Epoche, s. 3, afb. Cattaneo, a. st,, s. 188, afb.

88 Die Trierer Ada-Handschrift, s. 63, afb. ur den s. k. Alcuinbibeln i 
Bamberg. Äfven i den nämda senkarolingiska psaltarhandskriften i Amiens, 
N:o 18 (fol 1 v:o).

69 Zeitschrift fiir bildende Kunst, IX  arg. (1898), s. 270, afb.
70 Madonna med helgon och stiftare hos G. Rothschild i Paris, tillskrifven 

Jan v. Eyck ; tronande madonna af Petrus Christus i Staedelska institutet i 
Frankfurt a. M. (båda afbildade i Klassischer Bilderschatz, utgifven af F. v. Re- 
ber o. A. Bayersdorfer).

71 Das Nordische Museum. Stimmen aus der Fremde, s. 29, fig. 21.



en kufisk koranhandskrift från Samarkand, VIII seklet, i S:t 
Petersburg72. Senare finna vi det ofta i bysantinska (fig. 40), 
sydslaviska, i’yska, armeniska, syriska, koptiska och arabiska 
handskrifter under hela medeltiden, ja det anträffas äfven i 
etiopiska manuskript (Stassoff) och jag har t. o. m. iakttagit 
det, utfördt i kedjesöm på en kaftan från Aschanti (afrikanska 
guldkusten) i Brittiska museet i London (fig. 41). Med en 
otrolig lifskraft och en expansionsförmåga, som påminner om 
hakkorsets, har sålunda detta lilla ornament, hvars dekorativa 
värde likväl är minimalt, fortlefvat genom halft annat årtusende 
eller mera och frän medelhafsländerna utbredt sig å ena sidan 
till ekvatorn, å andra sidan bortom polcirkeln.

Jag vill tillägga att utom den ursprungliga och typiska 
formen — två korsformigt genom hvarandra flätade, lång- 
sträkta ringar —  förekommer en variant, äfven den vida ut
bredd öfver samma länder af den gamla världens tre världs
delar och fortlefvande åtminstone ända från folkvandringstiden 
till långt in i medeltiden —  nämligen ett i fyra hörnöglor 
vridet, i sig själf återgående band, hvilket vi vilja kalla »hörn
öglorna». Det är samma typ, som i valknuten ingår förening 
med korsringarna (jmf. figg. 31, 33 o. 34). .Tag antager att 
äfven detta motiv är af senantikt ursprung, ty det uppträder 
samtidigt, utsydt på de fornkoptiska väfnaderna (figg. 42 o. 43), 
hvilka på senaste tid tilldragit sig så mycken uppmärksam
het, och på de forngermaniska metallsmyckena78. Redan 
under VIII seklet var det kändt i Finland, där det användes 
på bronsspännen74. Ungefär samtidigt återfinnes det i ett an
glosaxiskt manuskript i Brittiska museet i London76. Senare 
anträffas motivet å elfenbenspärmarne till Berangerii Liber 
sacramentorum i Monza (fig. 44) 77 i den romaniska kyrkoorna-

72 Stassoff, a. st., pl. CLIII, fig. 5.
73 Fyndet från Wittislingen (se ofvan s. 81, anm. 62), hängsmycke af brons 

från Björkö (graf n:o 642) i statens historiska museum i Stockholm, från vikin
gatiden, samt ett liknande af guld från Estland (Aspelin, a. st., s. 357, n:o 1913).

74 P rof i statens historiska museum i Helsingfors (afb. i »Finskt museum»,
årg. 1897, s. 3). — Man återfinner motivet, inskuret i finska mangelbräden från 
X V II o. X V III seklen i statens étnografiska samlingar.

76 Westwood: Anglo-saxon and irish manuscripts, pl. X V ; af honom, så 
vidt jag kan döma af planscherna, med orätt tillskrifvet V II sekl. Torde ej 
vara äldre än slutet af V III seklet, måhända är det ännu yngre.

77 J. Labarte: Histoire des arts industriels, vol. I, pl. VI. — Berangerius
blef konung af Italien år 888, käjsare 915.
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mentiken78, i bysantinska (fig. 45) 79, men särskildt ofta i sy
riska handskrifter (Stassoff), äfven i en koptisk handskrift af 
år 117380. Båda dessa former, d. v. s. såväl korsringarna 
som hörnöglorna, få i de östra länderna mycket ofta en stjärn- 
lik form genom fyra radialt utskjutande blad eller spetsar 
(figg. 40, 41 o. 4 5 )fl. Begge förekomma i d:r Martins arme
niska handskrifter, dock aldrig med de stjärnlika spetsarne 
och vanligen blott såsom detaljer i sammansatta dekorations- 
figurer. Endast en enda gång finnes det ena af dem, nämligen 
korsringarna, här i sin enkla, typiska gestalt, såsom hörn- 
fyllnad i en titelvignett i den lilla psalmboken (fig. 3).

Fig. 48. Fig. 49.
Fig. 46 från en senantik mosaik funnen i Kartago; fig. 47 från en senantik mo

saik funnen i London;' fig. 48 från ett senantikt eller karolingiskt 
elfenbensdiptykon i biblioteket i Sens, Frankrike; fig. 49 ur en 

grekisk handskrift i Paris, bibi. nat. N:o 139, X  sekl.

Bland ornament af hög ålder och vidsträkt utbredning 
vill jag vidare ur evangeliaret af år 1455 framhålla en bård, 
bildad af snedt och i vinkel sammanstälda linser med mellan
liggande, turvis uppåt och nedåt vända blomlika delar (fig. 7). 
Jag antager att detta motiv äfvenledes härstammar från de 
senantika golfmosåikerna, där linserna likväl äro ersatta af ett 
fortlöpande, svängdt band, som bildar alldeles liknande figu

76 T. ex. S. Zeno vid Reichenhall, X II sekl. (Nationalmuseet i Miinchen).
— Äfven å romaniska textilmönster, ex. ur en graf i katedralen i Winchester
(.Archaeologia, vol. 42, pl. X VII. fig. 1).

79 Äfven ett grekiskt evangeliar af år 1263 i Paris (bibi. nat. f. gr. n:o 117).
80 Stassoff, a. st., pl. C XXX IV , fig. 17.
81 Möjligen härstamma äfven dessa bihang från de senantika mosaikerna, 

där man ibland ser korsringarna omskrifna af blomkalkar eller andra radialt 
formade figurer (exx hos Baumeister: Denkmäler des klassischen Ältertums, II, 
fig. 1002 o. Archaeologia, vol. .55, I, pl. X II o. XIV).

Fig. 47.
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rer82, eller också af S-formigt böjda, på midten tillsvällande 
länkar 83 (figg. 46 o. 47) eller slutligen af endast liknande 
mellanrum mellan blomkalkarne84. Men redan mycket tidigt 
antog det sin ofvan beskrifna, såsom det tyckes genom miss
förstånd uppkomna form; det älsta mig bekanta exemplet i 
ramen till ett senromerskt elfenbensdiptykon i biblioteket i 
Sens (fig. 48 )85. Därefter anträffas motivet i Syrien i »Rabu- 
la-handskriften» af år 586, i västerlandet åter i frankiska hand
skrifter från tiden före Karl d. st.86 och slutligen i bysantinska 
manuskript (fig. 4 9 )87, hvarifrån det antagligen upptagits i de 
armeniska.

Likaså påfallande är den öfverensstämmelse, som 
existerar mellan ett annat, i den andliga sångboken 
förekommande bårdmotiv, bestående af trekantiga, 
i hvarandras mellanrum stälda och mot hvarandra 
vända blad (fig. 3 )88, och ett alldeles identiskt 
ornament, som till först anträffas å elfenbensre- 
liefer (fig. 50), hvilka tillhöra en konstskola, som 
man nyligen89 velat förlägga till Monza och tiden 
efter Italiens eröfring af longobarderna och nu se
nast till Egypten90. Motivet fortlefde sedan i vä
sterlandet åtminstone ända in i XII seklet91. Dess Fig g0 
orientaliska ursprung tyckes vinna i sannolikhet ge

82 Gerspach: La mosaique, s. 16, al'b. (från södra Frankrike). Archaeolo
gia, vol. 38, I, pl. 13 (från Kartago; vår fig. 46).

83 Archaeologia, vol. 36, I, pl. 19 (i London uppgräfd mosaik; vår fig. 47).
84 Artaucl, Mosaiques de Lyon, pl. 23.
86 Om vi, icke här, såsom i många andra liknande fall, hafva att göra 

med en karolingisk kopia, hvilket man just på grund af ramornamentet vore 
frästad att tro. Labarte, a. st., vol. I, pl. XV.

88 Ett exempel hos E. Guillot: Eléments d’ornemeutation pour 1’enlumi-
nure, pl. I, fig. 1.

87 T. ex. i det praktfulla, grekiska psalteriet N:o 139 från X  sekl. i natio- 
nalbiblioteket i Paris (fol. 200 v:o); vår fig. 49.

88 Exempel ur andra armeniska handskrifter, afbildade hos Stassoff, a. st., 
pl. CXLVI, fig. 3, o. hos Strzygowski, a. st., s. 75.

89 Stuhlfauth: Die altchristliche Elfenbeinplastik, s. 112 fj. — Afb. hos 
Garrucci, a. st., vol. VI, fig. 456 (ramhård från en fornkristen elfenbensrelief

museet i Ravenna; vår fig. 50) o. L ’arte, arg. 1898, s. 1.
oo p rof  j  Strzygowski i Graz, i en ännu opublicerad uppsats.
91 Jag har antecknat det ur två karolingiska handskrifter (»Codex aureus»

i Mtinchen o. Terentius i Milano) och en senromansk (engelsk) evangeliebok i 
Brittiska museet, från en elfenbensrelief i Berlin, X  —XI sekl. (Beschr. d. Bild- 
werke, pl. LVIII, n:o 455) från fasaden till domen i Modena samt en sarkofag 
och ett kapital i S. Stefano i Bologna (afb. hos Cattaneo, a. st., s. 112 o. 113)» 
X II sekl.
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nom en i sten huggen sassanidisk bladbård från Tak-i-Bostan 
(fig. 5 1 )92, ur hvilken den ifrågavarande bladlisten kunde tän

kas hafva uppkommit genom förkrympning. 
Huru härmed än må förhålla sig, så aterfinna 
vi den äfven i den arabiska handskriftsorna- 
mentiken93.

Bland i d:r Martins armeniska handskrifter 
Fig. 51. sparsamt förekommande, rent ornamentala mo

tiv vill jag ytterligare nämna ett mäander- ’ 
(å la grecque-) mönster (fig. 20); en veckad våglinje, som icke 
sällan anträffas i bysantinska och ryska handskrifter; ramar

Fig. 52..

af upprätt stående, palmettlikt tecknade blad (fig. 2 ) —  ett 
motiv, som förekommer redan i de älsta syriska miniatyrerna94, 
men som väl här närmast är hämtadt ur bysantinska- manu
skript95, samt ett par arabiska flätor (fig. 52)9e.

Fig. 53. Fig. 54. Fig. 55. Fig. 50.
Fig. 53 — 56 marginalteckningar ur d:r Martins armeniska evangeliehandskrifter 

af år 1455 (figg. 53, 54 o. 56) och år 1469 (fig. 55).'

92 Owen-Jones, a. st. pl. XIV, fig. 20
93 Bacinet, a. st., pl. X X V III.
91 Strzygowslci, a. st., pl. II.
95 Ett ex. hos Stassoff, a. st., pl. CXXV, fig. 4.
90 Det under fig. 52 meddelade flätmotivet kunde äfven förtjäna ornament

forskningens uppmärksamhet. Man återfinner det i väsentligen samma form å 
en svärdsknapp från yngre järnåldern i norden (afb. i Montelius Svenska forn- 
saker, fig. 415) och i ett grekiskt evangeliar af år 1023 i Ambrosianska biblio
teket i Milano, B. 56 sup. (fol. 21 r:o).



Jämte den ornitomorfa, d. v. s. af foglar bildade titel
skriften och de obelisklika marginalprydnaderna utgöra lång- 
benta foglar och hoppande, hindliga djur (fig. 53, dessa sist- 
nämda endast i evangeliaret af år 1455) det mäst utmärkande 
dekorationselementet i d:r Martins handskrifter, foglarna äfven 
i de armeniska handskrifterna öfverhufvud. De förekomma i 
riklig mängd på marginalerna och äro utförda med anmärk
ningsvärd säkerhet, liffullhet och elegans i den karaktäristiska, 
svagt skuggade karminteckningen. De bita sig i vingen (fig. 
54) eller nafsa, likasom hindarna, efter hjärtlika blad eller 
knopplika blommor eller hålla bladstjälkar (fig. 55) eller fiskar 
(fig. 56) i näbbarna. Angående deras ursprung kan jag säga 
endast att likartade djur förekomma i andra orientaliska hand
skrifter, särskildt i de syriska från YI seklet97, långbenta fog
lar med fiskar eller bladstjälkar i näbbarna samt hoppande 
fyrfotadjur, tydligen af gemensam härkomst med de arme
niska, särskildt i ett bulgariskt manuskript fr. XII seklet98. 
Hindarna torde väl närmast haft sina förebilder i den arabiska 
konsten, ty man finner deras motstycken i den sarasenska 
takdekorationen i Cappella palatina i Palermo, XII seklet99. 
Foglar af andra arter, men på samma sätt med blad i näb- 
barne eller pickande på blommor eller bärklasar, höra för öfrigt 
till de vanligaste dekorativa motiven i skulptur såväl som i 
handskriftsmåleri, i västerlandet lika väl som i orienten alt 
från Egypten upp till Novgorod och från fornkristna tider 
ända till långt in i medeltiden. Man kan t. o. m. påvisa mo
tivet i antika väggmålningar10u. I sin säreget armeniska form 
öfvergick det till den georgiska konsten 101.

Men i ålder öfverträffas alla andra här anförda motiv af 
ett, som allmännare än någonsin och någonstäds tyckes hafva 
blifvit användt af de armeniska miniatyristerna under medel
tiden och som rikligt förekommer äfven i hr Martins evangelie- 
handskrifter. Jag åsyftar sirenen eller fogeln med människo- 
hufvud (fig. 1). Dess ursprung går nämligen tillbaka ända 
till faraonernas gamla Egypten, där sparfven med mänskligt

37 Stassoff, a. st., pl, CXXVI, figg. 7, 8 o. 10; Garrucci, a. st., vol. III, 
pl. 129 fj.

98 Stassoff, pl. X V , figg. 3, 10 o. 11.
99 Afb. hos Pawlowski: Htireonnoi. ITa.iaTHHCKoft Kanejnni bt, IlaJiepMO, s. 200

' o. 204.
100 d’Agincourt: Storia dell’arte, Pittura, pl. II, fig. 5.
101 Stassoff. pl. CLII.
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hufvud betecknar människosjälen (fig. 57) 102. Därifrån kom 
föreställningen redan tidigt till Grekland, såsom framgår af 
dess uppträdande å gamla grekiska vaser från Korint och å 
det berömda, s. k. Harpyj-monumentet från Xantos, där man 
ser sådana hybridväsen, fattade såsom dödsgudinnor, bortföra

Fig.

små mänskliga varelser. Å en senare grekisk vas uppträda
de åter såsom sirener i den bekanta episoden ur Odysseus
historia (fig. 58) 103. I alla andra sirenframställningar från den 
antika tiden inskränka sig de från fogelkroppen lånade delarne 
till vingarna, benen och stjärten, medan det öfriga är kvinligt. 
Såsom bevingade kvinnor med fogelben återfinna vi sirenerna 
å fornkristna sarkofager 104, —  åter i Odysseusfabein, som här 
häntyder på ståndaktighet i frästelsen. I det dyrbara sen
romerska Vergilius-manuskriptet i Vatikansko biblioteket, IV 
seklet (?), uppträder sirenen i en underjordsscen. Om man får
tro d ’Agincourts teckning105, så framväxer här ur en fogel-
kropp öfre delen af en kvinna.

Efter denna tid tyckes sirenen åter för flere sekel för
svinna ur konsten. Visserligen säges det i de s. k. karolin- 
giska böckerna, Karl den stores berömda inlägg i den gre
kiska bildstriden, att sirenerna målas till en del såsom jungfrur, 
men för öfrigt såsom foglar100. Men dessa böckers författare 
har hämtat sina uppgifter om konstföreställningarna för det

Fig. 57. Fig. 58.
57 den mänskliga själen enligt en egyptisk teckning; 

grekisk vasmålning; fig. 59 siren nr ett grekisk 
i Parma, X  sekl.

Fig. 59.
fig. 58 siren från 
evangeliar

102 G. Maspero: Histoire ancienne des penples de l’orient classique, afb. s. 
183 o. fj.

103 Baumeister: Denkmäler des klassischen Altertums, vol. III, fig. 1700.
104 Qarrucci, a. st., vol. V, pl. 395, figg. 1 o. 2.
11,5 A. st., pl. X X IV , fig. 3.
106 v. Schlosser: Schriftquellen zur Geschichte der karolingischen Knnst, s. 424.
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raasta ur Fulgentius107 och icke ur sin egen tids konst. Det 
tyckes hafva varit »Physiologus-»10s, som åter brakte sirenerna 
till heders inom konsten. I den enda hittills bekanta, illustre
rade grekiska handskriften af detta slag (i evangeliska skolans 
i Smyrna bibliotek) ses en siren, ur hvars fogelkropp, likasom 
i den vatikanska Vergilius-handskriften, öfre delen af en kvinna 
framväxer109. I denna form återfinnes vidundret i ett by
santinskt evangeliar från X seklet i biblioteket i Parma (fig. 
59), i båda fallen trakterande en lyra, samt i de latinska illu-

Fig. 60 siren ur en medeltida Physiologus-handskrift; fig. 61 siren i emalj å ett
i Kiew funnet guldsmycke.

strerade Physiologus-manuskripten från senare medeltiden, där 
det har återfått sin gamla rol ur Odysseussagan att locka sjö
farande i fördärfvet (fig. 6 0 )no.

Men redan innan Physiologus själf i västerlandet blef före
mål för illustration, upptogs dess innehåll af fantastiska djur
arter af konsten, såsom jag varit i tillfälle att påpeka på tal 
om enhörningen. Men medan detta underdjur vann inträde 
i den västerländska konsten redan under förra hälften af IX 
seklet, så tyckes sirenen här hafva upptagits först under XII 
seklet, men förekommer nu, skulpterad på de romanska kyr
kornas fasader och kapitäl, i sin ursprungliga form, d. v. s. 
såsom en fogel med kvinnohufvud1U. Såsom ett motstycke

107 Leitschuh: Der Bilderkreis der karolingischeu Malerei, s. 35.
108 Se angående detta märkliga arbete min artikel »Sagan om enhöringen» 

i Suomen museo, 1898, s. 41 fj, och i Finsk tidskrift, 1898, vol. X X X X V , s. 3 fj., 
samt en art. af C. Forsstrand i »Ord och bild», 1898, s. 297.

109 Strzygowski: Byzantiniscbe Denkmäler, s. 94; utan tidsuppgift.
110 A fb. i Cahier o. Martin: Mélanges d’archéologie, vol. II, pl. X X IV .
111 T. ex. ett romanskt kapitäl fr. kyrkan S. Sernin i Toulouse och portal

skulptur å domen i Modena.

Fig. 60. Fig. 61.
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till sirenen i underjorden i den nämda, senantika Vergilius- 
handskriften vill jag nämna dess närvaro i sist skildrade typ 
i den stora väggmålningen från XIV seklet i kyrkan S. Maria 
novella i Florens, hvilken enligt Dantes beskrifning ger en 
framställning af helvetet och dess fasor112. I samma form, 
d. v. s. med endast hufvudet lånadt af kvinnan, återfinna vi 
sirenen äfven i orientens medeltidskonst: bysantinska hand
skrifter 1U, väggmålningar111 och elfenbensaskar 115, ryska emal
jer (fig. 6 1 )110 och manuskript117, den sarasenska takdekora
tionen i Cappella palatina i Palermo (XII seklet)lls, turkiska 
grafvårdar i Mindre Asien samt alster af den arabiska och 
persiska konstfliten U9.

Såsom vi sett sakna de armeniska miniatyrhandskrifterna 
icke sitt intresse. I figurkonsten hafva armenierna visserligen 
stannat på en synnerligt låg utvecklingsståndpunkt. Deras 
målningar äro egendomliga endast genom sin förvånande råhet, 
i hvilket afseende armenierna dock ingalunda stå ensamma 
bland orientens kristna folk under medeltiden och senare. Men 
såväl syrier som kopter öfverträffa de betydligt i den orna- 
mentala dekorationen, hvari de yppa såväl originalitet som 
skönhetssinne. Villigt mottagande främmande inflytelser från 
olika håll, förstodo armenierna i alla fall att åt det lå
nade gifva en ny form, vid hvilken de fasthöllo med en 
äkta orientalisk konservatism. Handskrifter från XIII sek
let visa det armeniska miniatyrmåleriet redan fullkomligt så 
utbildadt, som det blifvit bestående ända till våra dagar120 och

112 d’Agincourt. a. st., pl. CXIX.
n" Nation albiblioteket i Paris: Gregorbandskrift fr. X II sekl., f. gr. N:o 

550, fol. 351 r:o; kommentarie till Job fr. X III sekl., f. gr. N:o 134, fol. 150 v:o. 
Alexander d. stores historia fr. X IV  sekl. i S. Georgio dei Greci i Venedig.

114 Strzygowski, a. st., s. 94; klosterkyrkor på Atos, yttersta domen i klo
stret Faneromeni på ön Salamis.

116 T. ex. en i domskatten i Wtirzburg.
116 Kondakoff: PvccKie iua.iw, vol. I, pl. VI, fig. 1. Ilmn. apMHTasKT,. VKa3aTe.it 

OTgfcieHifi cpenmixt BfocoBt n bhokh B03pojK11eHiji, afb. s. 285, — fynd från Kiew.
117 Stassoff, a. st., pl. LXII, 17, o. LX V III, 26.
118 Pawlowski: JKnBonHct IlaJiaTimcKoit Kanemtr m. 1 la.iepMo, afb. s. 214.
119 Arabisk elfenbensrelief i Ermitaget i S:t Petersburg; persisk fajans

flaska, afb. hos Fr. Jaenich: Grundriss der Keramik, s. 74.
120 Strzygowski, a. st., s. 87.
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don armeniska ornamentstilens utveckling börjar t. o. m. ännu 
betydligt tidigare121. Men sitt största intresse hafva dessa 
handskrifter däri, att de lånade motiven till stor del äro så
dana, som lefvat länge, lefvat genom sekel efter sekel och
vunnit en förvånande utbredning öfver Europa, främre Asien 
och Afrika. Dessa motiv äro märkvärdiga exempel på huru 
formföreställningar, äfven om de icke hafva någon religiös 
eller symbolisk mening, något som hälst tankeinnehåll122, eller 
ens något synnerligt dekorativt värde, blott de äro i något
afseende karaktäristiska och i minnet lätt bevarade, kunna 
fortplanta sig från släkte till släkte och vandra från näjd till 
näjd, från folk till folk. Ornamentiken kan således i detta 
hänseende uppvisa motstycken till enhörningen.

J. J. Tikkanen.

Några språkliga fornminnen.
Sv. Solf: fi. Sulva.

Angående detta ords ursprung har jag i de arbeten jag berört 
det (Finska lånord sidd. 9, 33, 223; Finlands kommuners namn 
sid. 44 f) ej kunnat uttala någon bestämd åsikt. Aspelins (Suomi
II: 6 s. 131) härledning af namnet från fi. sulka fjäder är, såsom
jag „Finska lånord“ s. 9 uppvisat, omöjlig. Själf har jag anf. arb. 
s. 33 antagit det fi. Sulva återgifva en äldre form af namnet; 
men en öfvergång u ])> o torde ej i detta fall kunna antagas. Hvar- 
ken i de österbottniska dialekterna eller i fornsvenskan kan någon 
sådan ljudlag uppvisas. Kock, hvilken jag på anfördt ställe cite
rat (Arkiv IX, s. 244 f), anser ej häller någon genomförd ljudlag 
u o framför supradentalt l föreligga, utan att man blott vid val
frihet mellan former med o och u fick o framför supradentalt, men 
U framför dentalt /-ljud *). Man torde därför ej kunna antaga den 
finska formen såsom den ursprungliga. Tämligen säkert är det

121 Stassoff, a. st., pl. CXLI.
122 Att alla här behandlade motiv alltid och öfveralt skulle saknat all 

symbolisk betydelse vågar jag likväl icke påstå. De svenska etnograferna för
moda en sådan i »valknuten» (se ofvan s. 80) och på något slags helgelse hän- 
tyder kanske äfven dess upptagande såsom notarialmärke i England och såsom 
bröstsmycke å en af Rafaels älsta och naivaste madonnor. Så torde dock knap
past i allmänhet varit fallet.

*) Märk dock att några fsv. exempel på denna öfvergång kunna upp
visas, t. ex. fsv. polver. Se Noreen Aschw. gr. § 120 anm. 2.



dessutom, att vi uti detta ortnamn hafva ett gammalt nordiskt ord. 
Jag anser nämligen, att ordet är identiskt med mansnamnet isl. 
Sglvi, Soluer, fsv. Solve, Salve, Sälve, runstenarnas Sauliii,
Sulfi. Formen Solve, Sälve är väl (se Lind, Arkiv XI s. 270 f)
en förkortad form af ett * S()l-vér (<C * Salu-wihaR), hvartill den 
feminina formen lyder Sglva. (Angående detta mycket omskrifna 
namn och dess etymon se för öfrigt Wadstein, Sv. Landsm. XIII, 
5 s. 12 f, Kock, Arkiv X  s. 305 f; Noreen, Aschw. gr. §§ 70, 
anm.l; 104).

Äfven denna härledning mötes af några svårigheter. Dessa 
äro dock ej af den beskaffenhet, att de skulle göra etymologin min
dre antaglig. Främst fäster man sig vid att p framför det kaku- 
minala Z:et ej blifvit ä (Noreen Aschw. gr. § 104). Former med 
ö hafva dock tidigare funnits i språket: Sölw 1532, Söluo 1552, 
Sölivo och Sölfvo 1554 (se Wallin, Fennia 14: 3 s. 47 ; Saxén,
Fennia 14:4 s. 45). Förekomsten af dessa former omöjliggöra
tillika antagandet af finskt ursprung, ty man kan ej under några 
villkor antaga att u]!> o genomförts så tidigt att detta o hunnit 
vara med om öfvergårgen o^> ä (jfr. dock Sjundeå-målets nörklco 
<C fi. nurkka', se Saxén, Finska lånord s. 181). Men huru har då 
formen Solf bibehållits? Månne det återger ett äldre Sglve? Då 
någon begränsning af ljudlagen p O  0 ej är känd, kan jag ej gifva 
något bestämdt svar härpå, men anser det möjligt, att fi. Sulva med- 
värkat till bibehållandet af en biform Solf (d. ä. siolv), där o genom 
skriftens invärkan fått ett öppnare uttal. Man kunde visserligen 
äfven tänka sig att dialekten ej känt till denna ljudlag och att 
sålunda Solf ' vore det dialektala, Sölv det högsvenska uttalet af 
namnet. Detta är dock föga troligt. Hultman Finl. bidrag s. 119 
anser ljudlagen vara samöstsvensk.

Men är nu namnet nordiskt, så huru skall tr.et uti fi. Sulva 
förklaras? Sannolikast synes mig att denna finska form återger 
den biform af ordet, som vi hafva uti runstenarnas Sulfi. De 
ofvan citerade författare, som sysselsatt sig med namnet, tyckas 
hafva antagit, att runskriftens u här afsåge ett p. Noreen Aschw. 
gr. s. 31 säger dock, att runan u sällan betecknar p. Att dock 
en biform med u värkligen måste antagas, framgår —• såframt min 
etymologi är riktig — otvifvelaktigt af den finska formen. Detta 
H kan förklaras beroende på afljud (jfr. harglier: Hurghuni), så 
framt ej Sulva utgår från en parallel form med u, beroende på 
svagtonighet (Noreen Aschw. gr. § 74). En sådan svagtonig-
het bör hafva inträffat t. ex. uti något med mansnamnet samman
satt ortnamn (jfr. Sålffuaby 1621), där senare membrum blef huf- 
vudtonigt. Det synes mig äfven antagligt, att den förkortade for
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men Sylve (<C Syl-vér) beror på svagtonighet, hvilken väl i sin 
tur beror på ställning i någon vanlig juxtaposition.

Hvad slutligen a:et uti Sulva vidkommer, antager jag att Sylve 
småningom började uppfattas såsom en om-stam, i hvilket fall vi 
uti fi. Sulva, sv. Sälffuaby, ha en singular genitiv bevarad.

Sv. Kjulä: fi. Köyliö.
Uti „Finska lånord“ s. 49 f. antog jag, att den svenska forrnen 

lånats från den finska, medan jag uti Finl. kom. namn s. 26 tänkt 
på nordiskt ursprung såsom en möjlighet. Jfr. ortnamnet Kjula i 
Sverige. Åt denna åsikt börjar jag luta alt mera, sedan jag ob
serverat, att ur fornsvenskan uppvisats ett personnamn Kiule (run. 
kiuli). Se Lundgren Sv. Landsm. X, 6 s. 150. Namnet hade 
då lånats till finskan, förrän den fallande diftongen eu öfvergiok 
till stigande: Köyliö  (*Keyliö) <C Keuli. Detta skedde enligt
Noreen Aschw. gr. § 82 måhända under särspråklig tid. Jfr. för 
öfrigt Finska lånord ss. 39, 49 f, 110. Ändelsevokalismen i det 
finska ordet förblir dock vid denna förklaring oklar. Måhända är 
Kiule liksom Solve (se ofvan) en förkortad form och kanske ordet 
ursprungligen varit en m-stam. En annan svårighet, som vid denna 
etymologi möter oss, är förekomsten af dift. öy  i det finska ordet. 
Vi skulle nämligen vänta oss dift. eu liksom uti fi. keula <C isl. 
kjöll. En parallel till Köyliö hade vi visserligen uti fi. pöytä  <C isl. 
bjöd, om denna etymologi stode öfver alt tvifvel. Något annat 
ex. på att urno. eu i finska skulle motsvaras af öy känner jag ej, 
ehuru en sådan öfvergång ej synes mig oantaglig.

Fi. Jurva.
Såsom bekant har den svenska befolkningen på vissa ställen 

fordom haft en större utbredning än för närvarande. Från numera 
finska orter, belägna vid den svenska språkgränsen, kunna därför 
svenska ortnamn i stort antal påträffas. Då Jurva socken ej häl
ler ligger så långt från denna gräns, anser jag det möjligt, att dess 
namn är af nordisk upprinnelse. Det är nämligen mycket lockande 
att sammanställa det med det svenska ortnamnet Yrva, hvilket 
förutsätter ett äldre *Iurva (ursprunglig böjning *Iarva, hvaraf 
Icerva: obl. *Iurvu, hvaraf Yrvu; genom kompromiss slutligen 
Yrva). Se Noreen Aschw. gr. § 100. Formen * lur va kunde äf
ven tänkas uppkommet af ett *Iur-vér på samma sätt som Sylva 
ur ett *Syl-vér (se ofvan). Förra kompositionsleden i namnet vore 
då det äfven i andra namn förekommande lur-, Ior- (fsv. Iorger, 
runst. iurulr), väl en sammandragen form af isl. ioforr (se No
reen, Uppsalastudier s. 207 f, Lundgren, Arkiv X  s. 179).
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Mot denna etymologi bör dock anmärkas att Jurva uppvisats 
vara ett gammalt finskt personnamn, som ännu förekommer som 
släktnamn (Forsman Pakanuuden aikainen nimistö s. 123, 229 m. 11.). 
Under sådant förhållande kan man naturligtvis ej på grund af 
namnet draga några bestämda slutsatser angående Jurva sockens 
tidigare befolkning, om det ock å andra sidan synes mig antagligt, 
att det fornfinska personnamnet —  och således i alla händelser 
äfven ortnamnet Jurva — är af nordiskt ursprung.

Ralf Saxén.

Stenåldersfynd.

En stenålders boplats upptäkte d:r Hj. Appelgren föididen sommar å 
Hinkusalmi hemmans mark vid nordvästra hörnet af Osmanki sjö i Kiuruvesi 
socken. Stället är beläget i en åker, Kyntöläispelto eller Riihipelto kallad, hvil
ken redan omkring 70 år varit i bruk. Gårdens gamle husbonde erinrade sig 
att där i hans barndom, då platsen först rödjades till åker, fanns brända stenar, 
kol och fiskben; befolkningen tror att jättar i forntiden bott där.

I åkern har man hittat stenredskap, hvilka fältskären Kaarlo Moilanen 
förliden vinter erhöll och insände till historiska museet jämte uppgift om att 
på samma ställe äfven skall ha påträffats föremål, dem allmogen kallat för „ler- 
kakor“ , d. ä. bitar af lerkrukor. Dessa fynd gåfvo anledning till en närmare 
undersökning af stället.

Man finner här på en 5—8 met. hög backe, som sluttar mot nordost, 
midt i åkern på några meters afstånd ifrån hvarandra ett tiotal större stenar, 
som skjuta upp ur jordytan. Sedan grödan blifvit bortskuren från det ställe, 
söm skulle undersökas, anträffades här redan i den 15—20 cm djupa svarta 
matmyllan stycken af lerkrukor försedda med stenålderns vanliga ornament, 
bl. a. intrykta stora gropar, symmetriskt stälda utmed sidorna, äfvensom skärf- 
vor af kvarts och en liten pilspets af samma s-tenart. Vid undersökningen af 
det därunder liggande, af plogen orörda jordlagret befunnos några af de nämda 
stenarna omgifna af 30—50 cm djupa röda askbäddar, hvilka äfvenledes inne- 
höllo stycken af lerkrukor samt kvartsskärfvor; nederst låg en pilspets af flinta. 
Närmast intill stenarne fanns något kol. Alt tydde på att man här under en 
längre tid uppehållit sig och tändt eldar invid de stora stenarne. Om bostä
dernas form för öfrigt kunde numera intet utrönas. Stora oundersökta områden 
finnas ännu kvar i samma åker.

Askbäddar från stenåldern anträffade d:r Appelgren äfven annorstädes i 
norra Finland, nämligen i Kemijärvi och Vihanti socknar. Det förstnämda stäl
let var beläget invid gränsen till Rovaniemi på södra stranden af Kemiälf, på 
en udde benämd Rajaniemi midtemot den lilla af nybyggen bestående byn 
Pikkukylä. Platsen var rödjad till åker, hvarför också alla stenar voro bort
skaffade. Det enda som tydde på urgammal mänsklig kultur var själfva askbädden 
samt två stycken af en större slipsten, med hvilken stenredskap antagligen 
blifvit förfärdigade, några vid tillvärkningen afslagna skifferflisor, äfvensom ett 
stort antal kvartsskärfvor troligen använda till att slå eld med, till fabrikation 
af pilspetsar m. m. d. Då på samma ställe tidigare hittats åtskilliga färdiga 
stenredskap, har man fullt skäl att anse också detta ställe för en stenålders-
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boplats. På motsatta stranden af älfven, där byn står, har man dessutom på 
tre särskilda stallen tidtals upphittat värktyg af sten.

I Vihanti besökte hr A. den genom tidigare stenåldersfynd ooh under
sökningar bekanta backen Pitkäsaari äfvensom en kärrholme nära Tavaskalampi 
träsk, på hvilka begge ställen finnas stora grustäkter. På det förra anträffades 
oundersökta askbäddar. Från det senare hade under sommaren till härvarande 
museum inkommit synnerligen intressanta stenåldersföremål, hvilka nu befunnos 
vara upptagna ur stora, flere meter vidsträkta och ända till 60 cm djupa 
askbäddar. Tiden medgaf dock icke denna gång en närmare undersökning af 
dessa ställen. Säkert är dock att de komma att blifva af stor betydelse för 
stenåldersforskningarna i vårt land.

Eli konsthistorisk expedition till nordöstra delen af landet har detta år 
varit föreslagen, men då Fornminnesföreningens anslag behöfdes för andra ända
mål, och Arkeologiska komissionen likaledes saknade därtill nödiga medel, 
måste planen, ehuru med intresse omfattad, lämnas därhän. Årets konsthistoriska 
undersökningar hafva inskränkt sig till partiela arbeten i Abo slott samt Wirmo 
och Kimito kyrkor. — Fornminnesföreningens plan att vid Parisexpositionen 
år 1900 gifva utlandet en inblick i konstföreteelser i Finland under medeltiden 
hyser man ännu hopp om att kunna realisera.

Samlingarnas fillväxt 1897,
(December. N:o 4384943 *).

Från stenåldern.
Torparen Karl Lindholm, Kyrkslätt: 1 hammaryxa af sten, funnen å Iso- 

Raala gårds ägor i Kyrkslätt socken. — Ambulatoriska folkskolläraren K. A. 
Pettersson i Lemo: 2 föremål fr. Ylikiiminki, 2 fr. Utajärvi, 1 fr. Pudasjärvi, 1 
fr. Ruovesi, 1 fr. Tyrvis s:n. — Distriktsingeniören K. Snellman: 1 funnet vid 
Skum i Pojo sm. — Assessor N. F. Modeen i Impilaks: 5 stenredskap funna å 
Matkolampi hmns ägor i sagda s:n. — Fornsaksuppsamlaren A. Salmi: 3 fr. 
Ilmola sm. — Forstmästaren T. J. Blomqvist: 1 fr. Kivijärvi, 1 fr. Saarijärvi, 1 
fr. Karstula s:n.

Från äldre järnåldern.
K. A. Pettersson i Lemo: 1 oval eldsten fr. Tyrvis sm.

Från yngre järnåldern.
K. A. Pettersson: ett i tvänne stycken brustet tunt bräde, prydt med in

skurna bandornament, funnet i Aittoperä kärr å Haaponiemi hmns mark i Pu
dasjärvi sm. — Forstmästaren T. J. Blomqvist: en arbetsyxa med kort botten, 
funnen å Saarenkylä i Kivijärvi s:n.

Från nyare tid.
Magister A. Hackman: 2 lappska föremål, köpta i norra Norge. — K. A. 

Pettersson: 2 föremål fr. Utajärvi, 2 fr. Ylikiiminki, 2 fr. Alakiiminki, 2 fr. Pu
dasjärvi, 1 fr. Mouhijärvi. — Maskinisten Nils Bahm i Viborg: en handkanon 
och 4 andra föremål, funna vid muddringsarbete mellan Viborgs stad och Trång
sund. — Från Brunkkala kyrka 6 föremål. — A. Salmi: 1 fr. Hausjärvi, 2 fr. 
Orimattila, 2 fr. Hollola sm. — Fältskären Karl Moilanen: 1 fr. Siikajoki, 3 fr. 
Luimijoki sm. — Forstmästaren T. J. Blomqvist: en eneggad dolk eller jagtknif

*) Införandet fördröjdt.
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som varit försedd med benskaft och bronsbeslag, funnen å Kalliomäki hmns 
mark i Wesanto s:n, 2 föremål fr. Saarijärvi s:n.

Från obestämd tid.
Iimeniör Rejman: 1 föremål fr. Pojo s:n. — Maskinisten Nils Rahm: 1 

orneradt lock (?) af bränd lera från medeltiden eller nyare tid, funnet vid mud- 
dring nära Yiborg.

Prenumerationsanmälan.
Finskt Museum och Suomen Museo utkomma under år 1899 en

ligt samma plan som hittills. Det svenska och det finska bladet, komma, 
likasom under föregående år, att hafva väsentligen olika innellåll.

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

Bladen utkomma hvarannan månad, båda med ett ark om 16 sidor, 
illustrationerna däri inberäknade. Prenumeration kan ske å landets alla 
postkontor. Priset är 2 mk 50 p. för årgången af hvartdera bladet 
(tills. 5 mk). Finska fornminnesföreningens ständiga ledamöter, hvilka 
erlagt fullständiga ledamotsafgifter eller 25 mark i ett för alt, erhålla 
tidningarna under det år de utgifvas för 1 mark årgången (bägge tills. 
2 mk); betalning insändes kontant eller i frimärken jäm te adress till bladens 
redaktion i Helsingfors. Dessutom erhålla lärarena vid folk- och ambula- 
toriska skolor samt eleverna vid elementarlärovärk, seminarier och  folk
högskolor hvartdera bladet för 1 mk. 50 p. (bägge tills. 3 mk).

Ombud, hvilka gärna antagas å landsorten och vid lärovärk, erhålla 
gratis hvart sjätte exemplar vid rekvisition a 2 mk. 50 p. för årgången 
och hvart elfte exemplar vid rekvisitioner a 1 mk. 50 p. för årgången.

I Helsingfors emottages prenumeration i samtliga boklådor.

J. R. Aspelin. K. E. Meinander.
Ansvarig redaktör. Redaktionssekreterare.

Suomen Museo 1898 , N:o 9 —12  innehåller: Poimintoja varjokuvaulcsen 
alalta (silhuettklippare i Finland från slutet af 1700-talet till våra dagar) af J. 
E. A. — Tarullisia tutkimuksia kotimaisen kasvistomme ja  kasvinimistömme alalta 
(växtnamn med mytisk, hednisk eller kristlig, betydelse) af A. V. Forsman. — 
Pakanuudenaikuisia muinaislöytöjä (fornfynd från hednisk tid, sommaren 1898 af 
A. O. Heikel. — Lukijalle (till läsaren).

Helsingfors 1899. Helsingfors Centraltryckeri.






