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Sven ska porträtt

från 1600* och 1700=talen i Ateneum och Sinebrychoffs samlingar.

Bland den äldre konst som vi äro i tillfälle att se i Helsing* 
fors’ offentliga gallerier är knappast någon konstgren under något 
tidevarv så rikt representerad som det svenska porträttmåleriet ända 
från drottning Kristinas tid till det adertonde århundradets slut.

Finska Konstföreningens galleri i Ateneum har genom kam* 
marherre Linders donation fått sin samling av äldre svensk porträtt* 
konst väsentligen förstorad. Det största antalet svenska porträtt finna 
vi emellertid i Paul och Fanny Sinebrychoffs konstsamlingar, vilka 
genom den storartade donationen år 1921 tillfallit finländska staten.

Såväl till omfång som till konstnärligt värde voro de Sinebry* 
choffska konstsamlingarna av en i norden sällsynt och bland Finlands 
privatsamlingar enastående betydelse. Ensamt kollektionen av svenska 
porträtt omfattar åttiofyra tavlor i olja och pastell, förutom de till 
flere hundratal uppgående miniatyrerna.

Det är icke endast ur rent konstnärlig synpunkt, som dessa 
porträtt äga sitt värde för oss. Många av dem återge dragen av i 
Sverges och vårt lands gemensamma historia märkliga personer. 
Man tycker sig uppleva ett stycke historia vid betraktandet av dessa 
gestalter från en förgången tid, vilket historiska intresse visserligen 
i några fall måste ersätta det som brister i konstnärligt avseende. 
Dock finnes det bland dem så många verkligen förträffliga konstverk 
och så få riktigt dåliga, att hela samlingen utan tvivel står på en 
ovanligt hög nivå, så mycket mer som alla de mest betydande port* 
rättkonstnärerna, ända från Ehrenstrahl och Mijtens till Breda och 
Wertmiiller, här äro representerade med något, ofta många utmärkta 
arbeten.

Reformationen utgör en vändpunkt i den svenska konstens, 
liksom i den svenska statens historia; den gjorde konsten lika be* 
roende av konungamakten, som hon förut varit beroende av kyrkan. 
Den medeltida traditionen avklipptes och konstens utövare voro nu*
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mera till landet inflyttade, förnämligast i hovets tjänst stående utlän* 
ningar. Deras uppgift blev att omgiva konungen och statsmännen 
med en dekorativ, deras växande självkänsla motsvarande prakt och 
icke mindre att i konterfej föreviga deras drag. De blevo helt na* 
turligt tvungna att taga hänsyn mera till uppdragsgivaren och om* 
ständigheterna, än till egna konstnärliga synpunkter. Konsten kom 
sålunda att intaga en tjänande ställning i förhållande till de världs* 
liga maktägarne.

Under de första Vasakonungarne nöjde sig denna maktförhär* 
ligande konst ännu med en jämförelsevis stillsam beundran, uttryckt 
med små medel, men så småningom blev den allt mera högljudd och 
smickrande, tills den slutligen kulminerade i barocktidens stora, teat* 
raliska patos.

De flesta av de konstnärer, som samlades vid Gustav I:s och 
hans efterföljares hov voro tyskar eller holländare. De synas hava 
varit användbara såväl för ett hantverksmässigt dekorationsmåleri och 
mönsterritning, som till konstmåleri, och många av dem voro till och 
med rätt goda konterfejare. Tyskarne Mäster Hildebrandt, Jakob 
Binck och Willem Boy, vilken sistnämnde var både arkitekt, bild* 
huggare och målare, samt holländarne Lambrecht Ricx, Domenicus 
ver Wildt, Baptista van Uther och många andra målade porträtt av 
Gustav Vasa, Erik X IV  och Johan III, samt av deras närmaste om* 
givning. En omsorgsfull och detaljerande teknik och det germanska 
sinnet för verklighetstrogen sanning förenade sig ofta med en böjelse 
för dekorativ helhetsverkan.

I början av 1600*talet inflyttade till landet livländaren Jakob  
Henriksson Elbfas \  en konstnär som synes ha ägnat sig tämligen 
uteslutande åt porträttmåleri. Han förvärvade sig hastigt en ansedd 
ställning i Stockholm, blev drottning Maria Eleonoras hovmålare och 
senare ålderman i stadens målargille, och han har porträtterat många 
av den tidens bemärkta personligheter.

I Sinebrychoffs samlingar finnes ett damporträtt, som antages 
vara utfört av någon målare av Elbfas’ skola. Teckningens osäker* 
het och färgernas hårdhet tyda på elevarbete, fastän porträttet, som 
troligen framställer Ebba Brahe2, ingalunda saknar karaktär och för* 
nämhet. Uppställning och uppfattning äro, som ofta hos dessa tidiga 
porträttmålare, behäftade med en viss tafatt stelhet.

De livliga förbindelserna med utlandet under och efter det tret* 
tioåriga kriget blevo av den största betydelse för konstens vidare

1 Jakob  Henriksson Elbfas, f  omkr. 1600 i Livland, d. 1664 i Stockholm, 
kom till Sverige år 1627.

2 F. 1596, d. 1674. Bröstbild åt h. Duk. H. 64, br. 55 cm. Osign.
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utveckling. Och på Sverges tron satt efter kriget en livligt intresse» 
rad konstvän, drottning Kristina. Hon uppmuntrade och under» 
stödde konstnärer inom många olika konstgrenar. De två mest fram» 
stående porträttmålare, som då, vid sidan av den redan gamle Elb» 
fas, verkade i Sverge voro holländaren David Beck och fransman» 
nen Sebastian Bourdon.

David Beck \  elev av van Dyck, var en vittberest och mycket 
anlitad konstnär. Han målade vid många olika hov i Europa furste» 
porträtt med en trovärdig uppfattning, i varma och dunkla färger. 
I våra samlingar (Sinebrychoffs) finnes han representerad genom 
tvenne porträtt av drottning Kristina. Knästycket2, vilket med knapp 
nöd räddats undan branden i Stockholms slott, visar rätt tydligt in» 
flytande av aristokratmålaren van Dyck. Ansiktet är utfört med den 
största skärpa; det är ingen försköning och intet förmildrande skim» 
mer över denna hårda blick och detta hänsynslöst egennyttiga uttryck. 
I Nationalmuseum i Stockholm hänger en tavla av Beck, vilken nära 
nog i detalj överensstämmer med detta porträtt. Det mindre porträt» 
tet i vår samling, en bröstbild 3, är kanske den bästa framställningen 
i bild av denna snillrika, men fåfänga kvinna. Hennes sjukligt bleka 
drag röja oförbehållsamt njutningslystnad och sinnlighet. En hol» 
ländskt asketisk svartvit kolorit förhöjer raffinerat den konstnärliga 
effekten av den livfulla uppställningen.

Av Sebastian Bourdon 4 finnes i de Sinebrychoffska samlingarna 
en konstnärligt icke synnerligen betydande bröstbild 5 av den karolin» 
ska arkitekturens storman Nicodemus Tessin d. ä.

Andra porträttmålare, som i medlet av 1600»talet verkat i Sverge, 
voro Jiirgen Ovens (i Sverge 1654—56), Toussaint Gelton (i Sverge 
1658—66) och Abraham Wuchters (i Sverge 1660—62). De voro 
flyttfåglar, som verkade här endast några år och därefter försvunno 
från den svenska horisonten, utan att lämna efter sig mera omfat» 
tande spår än ett och annat konterfej. Sinebrychoffs samlingar äga 
ett litet porträtt av Toussaint Gelton, föreställande drottning Hedvig 
E leonora6, en särdeles stel och högdragen bild, petigt och livlöst 
utförd. Jiirgen O vens är representerad av ett porträtt av Göran Ro» 
senhane 7, i konstföreningens samling åter av en större tavla av my» 
tologiskt innehåll: Dianas vila efter jakten.

1 David Beck, f. 1621, d. 1656, hovmålare i Stockholm 1647—51.
2 Stående vänd åt h. Duk. H. 128, br. 96 cm.
3 Vänd åt h. Duk. H. 68, br. 56 cm. Jfr. stick av Jeremias Falck.
4 Sebastian Bourdon, f. 1616, d. 1671, hovmålare i Stockkolm 1652—54.
5 T. vänster. Duk. H . 59, br. 41 cm. Portr. torde ursprungligen varit större.
* Knästycke åt v. Trä. H. 50, br. 42 cm.
' F. 1649, d. 1676. Bröstbild åt v., ansiktet åt h. Duk. H . 81, br. 66 cm



Det tillväxande konstbehovet i landet fordrade emellertid sta* 
bilare konstnärer, och även utvecklingsmöjligheter för inhemska kraf* 
ter. Sverge hade genom det trettioåriga kriget skaffat sig en ställning 
och ett inflytande i Europa, som det varken förr eller senare haft. 
Denna politiska maktställning hade som naturlig följd en nationell

självmedvetenhet, och kons* 
tens uppgift blev ännu mera 
än förut att med stora åthä* 
vor framhålla de stora i lan* 
det, konungen och den högre 
aristokratin, samt deras rykt* 
bara och dygdiga handlin* 
gar. Detta skedde genom 
ståtliga porträtt, historiska 
skildringar och allegoriska 
liknelser. Konterfej av sig 
själv och sin familj måste
varje förnäm person äga, och 
i synnerhet hade konungen 
behov av sådana i stort an* 
tal för de många kungliga 
slotten, för ämbetsverk i 
hemlandet och till gåvor åt 
utländska potentater. -  De 
två första porträttmålare, som 
på allvar slogo sig ned i

Sverge voro Martin Mijtens d. ä. och David Klöcker von Ehren* 
strahl.

Martin Mijtens 1 var holländare och hade fått sina starkaste in* 
tryck från konsten i Amsterdam. Han visade ända in i sena ålder* 
domen starkt holländska drag i sin allvarliga och omsorgsfulla konst. 
Ofta talade han likväl även barockens språk och rörde sig i dess impo* 
santa formvärld, delvis på grund av inflytande från Ehrenstrahl och de 
med dennes stil bortskämda kundernas fordringar, men delvis i följd 
av den barocka riktning, som just under hans studieår framträdde i 
Holland. Säkert var Mijtens redan vid ankomsten till Sverge fullt 
hemmastadd i den franska barocken, vars braverande effektfullhet 
dock knappast tjänade till annat än att förvanska hans i grunden 
holländskt rättframma realism. Mijtens är i de Sinebrychoffska sam* 
lingarna företrädd av fyra porträtt. Det bästa är porträttet av kansli*

1 Martin Mijtens (Mytens, Meytens) d. a'., f. 1648 i Haag, d. 1734 i Stock*
holm. Kom till Sverige omkring 1677.

-  4 -

Göran Rosenhane (1649—76) A v Jiirgen  Ovens.
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rådet Falkenberg b Värdig och allvarsam blickar han ut ur den för 
konstnären synnerligen karaktäristiska, målade ovalen. Händerna 
voro icke Mijtens styrka; här har han för säkerhets skull åtmin» 
stone delvis dolt handen under rocken. Färgerna ha antagligen 
starkt mörknat, men giva dock en föreställning om hans varma, 
men föga livfulla kolorit. De två damporträtten, grevinnan P o sse2 
och friherrinnan Bjelke 3, äro mycket styva och utmärka sig främst 
genom en omsorgsfull behandling av dräkternas detaljer. Det fjärde 
porträttet, fru Katarina G rill4, bär däremot en helt och hållet hol»
ländsk prägel. Det är en bastant borgarfru, stadig och trygg i en
svart dräkt, och målad enkelt och värdigt i överensstämmelse med
sin borgerliga vällovlighet. Något prägnant exempel på barocken i
Mijtens konst finnes ej i våra samlingar.

Mijtens saknade det genialiska temperament och den konstnärliga 
fantasi, som utmärkte David Klöcker von Ehrenstrahl. Det är stän» 
digt något i hans bilder, som förråder den möda, de kostat den 
gode målarmästaren, då däremot medtävlarens tavlor alltid synas vara 
komponerade och strukna i flygande fläng, med en obekymrad lätthet.

David Klöcker 5, som senare adlades under det klingande nam» 
net Ehrenstrahl, var till börden nordtysk. Åven han studerade en 
tid i Amsterdam, hos djurmålaren Jurian Jakobz, varom hans många 
fågel», häst» och hundtavlor på Gripsholm och annorstädes bära vittne. 
Det är betecknande för den holländska nykterhetens oftast hälso» 
samma motvikt mot barockens lust för svulstiga bravader, att Eh» 
renstrahls mest konstnärliga verk äro de, i vilka han är mest hol» 
ländsk. -  Under inflytande av Pietro da Cortona, med vilken han 
under en studieresa till Italien kom i beröring, förbleknade emeller» 
tid snart hans minnen från studietiden i Holland, och det var efter 
denne mästares briljanta och dekorativa, pseudoklassiska stormåleri 
han utbildade det »nya manér», som han själv kallar det, vilket kom 
att spela huvudrollen i hans stora produktion.

Ehrenstrahl blev flitigt anlitad av Karl XI för porträtt av ko» 
nungen själv, hans gemål och barn, hans hästar och hundar. Måla» 
ren blev småningom så överhopad av arbete, att en stor del av hans 
tavlor bär spår av hast och slarv, och av lärjungars hjälpande händer.

1 M idjebild åt h. Duk. H . 98, br. 79 cm. På baksidan läses: »Hcnrich 
Falkenbergh. Vice Precident uti kongliga Giötha Hofrätt född d. 7 Februarij Anno 
1637 död. d. 9 Junij Anno 1709 »

* M idjebild, halvt åt v. Duk. H. 78, br. 65 cm.
3 Bröstbild, face åt v. Duk. H. 92, br. 74 cm.
4 Knästycke, face åt h Duk. H. 112, br. 88 cm.
5 David Klöcker v. Ehrenstrahl, f. 1629 i Hamburg, d. 1698 i Stockholm, 

kom till Sverige omkr. 1651, hovmålare 1661, adlad 1674.
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I Ateneum finnes ett porträtt av Karl XI, vilket dock endast 
är ett nummer i den stora massproduktionen, en tämligen ointressant 
och butter bröstbild \  vilkens största värde ligger i den praktfulla, 
sannolikt av Burchardt Precht snidade, förgyllda träramen. -  Bril* 
jantare och mera storståtlig är Ateneums bild av drottning Ulrika 
Eleonora 2, som majestätiskt tronar i poserande självmedvetenhet, med 
den vänstra handen utsträckt i en instuderat förnäm talgest. Konst* 
närens och för övrigt även tidens lust för det vidlyftigt praktfulla 
och pösande dekorativa yppar sig i den tunga mättade koloriten 
och icke minst i det vida grannblå skynke, som är svept kring drott* 
ningens skuldror. -  Ett ryttarporträtt i Ateneum, framställande Karl 
XII såsom ung 3 är knappast annat än ett atelierarbete och utan egent* 
ligt konstvärde, men ger dock en föreställning om det sätt, på vilket 
ett porträtt av en förnäm ryttare skulle komponeras. Den kunglige 
ynglingen sitter rak och stolt på sin stegrande springare i ett land* 
skap med vid utsikt över berg och sjöar, och han vänder över axeln 
huvudet mot åskådaren på äkta barockt vis. Karl XII som liten 
go sse 4 (Sinebr. saml.) är framställd med den ståt, som anstår den 
blivande konungen, men han har genom all denna grandezza fått ett 
tycke av en grannt utpyntad docka. -  Det stora knästycket av greve 
Johan Gabriel Stenbock 5 (Sinebr. saml.) representerar typen för ba* 
rockens aristokratporträtt. Den antika kolonnen i bakgrunden och 
det bakom figuren hängande draperiet med gyllene fransar äro så gott 
som oundgängliga attribut till ett sådant. Här sitter den höge herrn, 
vårdslöst och tillika förnämt tillbakalutad i en bekväm stol. Han 
är svept i en vid, saftigt gulbrun dräkt, ett slags nattrock, vars stora 
yta givit målaren tillfälle att utveckla den brett dekorativa verkan, 
han åstundade. Tidens ofantliga allongeperuk bidrager i sin impone* 
rande yvighet mer än något annat till porträttets pompösa ståt. -  I 
motsats till denna barocka storståtlighet utmärkes porträttet av 
greve Johan Jakob Hastfer 6 (Sinebr. saml.) av en i Ehrenstrahls pro* 
duktion ovanlig enkelhet både i uppställningen och koloritens ge* 
nomgående brunaktigt varma ton. Det förefaller som en efterklang 
från hans holländska läroår.

1 M idjebild en face. Duk. Oval. H. 80, br. 64 cm.
2 Sittande knästycke åt h., ansiktet åt v. Duk. H. 126, br. 104 cm.
3 H. 140,5, br. 108,5 cm. Duk.
4 6 å 7 år gammal. Helfig. åt h. Duk. H. 130, br. 91 cm. Portr. har gått 

i arv inom den Piperska familjen, senast tillhörde det kyrkoherden v. Fernstedt i 
Lekåsa.

3 F. 1646, d. 1705. Riksråd och riksmarskalk. På duk. H. 147, br. 120 cm 
Sign. »D . d Klöcker Ehrenstrahl fe A:o. 1677.»

6 Riksråd, fältmarskalk, generalguvernör över Livland o. Riga. M idjebild åt 
höger, ansiktet nästan en face. Duk. H. 89, br. 72 cm. Förgylld skulpt. originalram.
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Av en konstnär, vars håg så uppenbart stod till det dekorativa 
stormåleriet utan tvekan och ånger, väntar man sig knappast någon 
djupare individualisering i porträtten. Hans styrka låg ju främst i 
att försköna naturen och utsläta alla personliga särdrag,fför att av 
varje modell göra en och samma furstliga idealtyp, utan karaktär,

Johan Gabriel Stenbock (1646—1705). A v D. K. v. Ehrenstrahl 1677.

men av en självmedveten förnämhet. Men vad han kunde göra av 
ett porträtt, som inte var ämnat till parad, se vi av den lilla bröst» 
bilden av Bengt Oxenstjerna 1 i Ateneum. Ansiktets buttra uttryck 
är behandlat utan idealisering, med en oförblommerad karaktäristik. 
Och dock vilar också över denna personlighet en imponerande prä* 
gel av Sverges storhetstid.

Såväl kring Mijtens som kring Ehrenstrahl samlades elever, vilka 
i början blott voro mästarne behjälpliga vid utförandet av mindre 
viktiga partier i tavlorna, men vilka i sinom tid skulle föra vidare

1 Bröstbild halvt åt h. Duk. H. 54, br. 45 cm. U ppgives även framställa 
Gustav Bonde, riksskattmästare i Karl XI:s förmyndarregering, eller möjligen Per 
Brahe d. y.
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det svenska måleriets utveckling. Tiden omkring och efter sekelskif» 
tet var emellertid den tänkbarast ofördelaktiga för dessa unga kraf» 
ters framgång i hemlandet. Den nyss så pråligt började konstodlin» 
gen var på god väg att alldeles tvina bort. Konstnärerna sågo sig 
tvungna att emigrera och söka sin lycka i andra länder. Ehrenstrahls 
och Mijtens elever spriddes över hela Europa, ja, ända till Amerika 
under sökande efter fruktbarare verksamhetsfält. Endast en porträtt» 
målare av någon betydelse kvarstannade i landet under den svåra 
tiden och upprätthöll förbindelsen mellan storhetstidens och frihets» 
tidens måleri, nämligen Ehrenstrahls systerson och lärjunge David 
von Krafft. 1 Dennes porträttkonst visar i många avseenden en reak» 
tion mot den pomp och den bravur, som hans lärare älskade. Men 
det är också en annan människotyp, som är förevigad i hans bilder. 
Krigstidens aristokrater buro en allvarligare och kraftfullare prägel än 
Karl X:s och Karl XI:s välmående och godlynta hovmän. Med enkla, 
ofta dystra och mörka färger, i flärdlösa porträtt, framställde Krafft dessa 
krigstidens människor. Hans färger blevo därvid kyliga: bruna, 
mörkblå och gula, med mycket mörka fonder och skuggor. Den 
svenska konstens järnålder fann i honom sin mästare. Mest känd 
är David von Krafft som skildrare av Karl XII och hans kämpar. 
Dessa kärva, tappra krigare äro typer, som lämpa sig bäst för hans 
pensel, ehuru han visserligen ofta i sådana porträtt på ett hantverks» 
mässigt sätt upprepar sig själv, såsom bäst synes av den synnerligen 
ledsamma och enformiga samlingen av slätstrukna, livlösa krigarport» 
rätt på Drottningholm. Sinebrychoffs samlingar äga ett av Kraffts 
oräkneliga Karl XII»porträtt2. Det är en flärdlöst enkel, liten och 
intim studie, föga mer än huvudet. Koloriten är asketisk som mo» 
dellen själv: mörkblått, svart och grått mot den släta gråbruna fon» 
den. Porträttet är av den s. k. Altranstadt»typen, d. v. s. en mer 
eller mindre noggrann upprepning av ett porträtt, som konungen 
suttit för i Altranstadt år 1707. -  Det mest konstnärliga av våra 
Krafft»porträtt och tillika en av hans allra bästa bilder är bröstbilden 
av Burchardt Precht3 (Sinebr. saml.), iklädd en blå rock med gula 
kanter och knappar, och med en vit halsduk löst knuten högt under 
hakan, en vacker och sympatisk karaktärsbild av den svenska ba» 
rockskulpturens främste man. -  Mindre väl lyckades Krafft vanligen 
med sina kvinnliga porträttmodeller, vilka utmärka sig för en viss 
stram elegans i förening med en stel högdragenhet, mycket olik Eh»

1 David von Krafft, f. 1655 i Hamburg, d. 1724 i Stockholm, adlad 1719, 
hovintendent 1720,

2 Bröstbild åt h. Duk. Åttkantig. H. 60, br. 60 cm.
3 M idjebild en face. Oval duk. H. 77, br. 61 cm. På baksidan sign: »D . 

von Krafft målat 1712.»
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renstrahls pösande nonchalans. De två damporträtten i Sinebrychoffs 
samlingar äro av denna typ, men intetdera av framstående kvalitet, 
det ena, riksrådinnan Törnflycht \  i mörkare toner och med ett mera 
livfullt uttryck, än det andra, Anna Dorothea Brehusen 2, som är ge* 
nomgående kyligt och förnämt i kalla blekblå och ljusröda färgtoner.

Liksom Krafft var även Mikael D a h l3 elev av Ehrenstrahl. I

Burchardt Precht (1651—1738). A v David v. Krafft 1712.

följd av de begynnande svåra förhållandena i Sverge föranleddes 
Dahl att kvarstanna i England, dit han rest redan år 1678. Uti ett 
brev till sin mor i Stockholm säger han sig hellre vilja lida nöd i 
främmande land, än hemma bland vänner och anförvanter. Emeller* 
tid blev han snart högt uppskattad i England, blev porträttmålare 
på modet och åtnjöt stort anseende. Huvudsakligen anslöt han sig 
till den riktning, som där upprätthölls av Lely och Kneller på grund* 
val av traditionerna från den van Dyckska porträttkonsten. Det är

1 F. 1682, d. 1729. Gift m riksrådet, greve Johan Lilljenstedt. M idjebild en 
face. Duk. H. 77, 61 cm.

2 F. 1691, d. 1729. M idjebild åt h , ansiktet nästan en face. Duk. H. 78, 
br. 61 cm.

3 Mikael Dahl, f. 1656 i Stockholm, d. 1743 i England.



-  10 -

en ledig, behagfull och aristokratisk, om än ytlig stil. Van Dycks 
förnämhet blev av hans efterföljare omstöpt till konventionell senti* 
mentalitet. -  I Mikael Dahls »hertiginna av Northumberland» (Si* 
nebr. saml.) 1 se vi just ett sådant romantiserat damporträtt. Ett dys* 
tert landskap med tunga kvällsskyar på himlen bildar fonden bakom

Hertiginnan av Northum berland. A v Mikael Dahl.

den i ljust och lätt klädda unga damen. Detta landskap är ett spe* 
ciellt engelskt drag, vartill man knappast finner någon direkt mot* 
svårighet på kontinenten. Nästan utmanande förnäm i sin medvetna 
skönhet, men oberörd av tid och rum, lutar hon sig mot en mörk 
klippa. Koloriten är på rokokovis alltigenom blond. Ett rokokomo* 
tiv är också locken, som kokett faller ned på den bara axeln. M ot hennes 
bleka hy kontrastera de starkt röda läpparna. Vit och ljust blågrå 
är hennes löst fallande dräkt. Bilden är utan tvivel synnerligen ef* 
fektfullt och tillika ledigt komponerad, fylld av ett slags parfymerad 
poesi. Den stora stilskillnad, som i huvudsak rådde mellan Eng* 
lands och kontinentens måleri, erfar man bäst, om man jämför detta

1 Knästycke. Duk. H. 120, br. 97 cm. På baksidan: »M adame Northumber*
land».
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behagsjuka porträtt med David von Kraffts otillgängliga svenska 
skönheter. Lelys inflytande har helt och hållet undanträngt Ehren» 
strahls.

Det inflytande och anseende, som Mikael Dahl vunnit i Lon» 
don, lockade många andra svenska målare att försöka sin lycka i 
England. En direkt lärjunge av Dahl blev bl. a. Lorenz Pasch d. ä.; 
andra, t. ex. Georg Schröder, rönte under sina besök i London in» 
flytande av hans inställsamma konst.

Den skickligaste bland Martin Mijtens elever var utan tvivel 
Georg Desmarées L Ehuru starkt påverkad av läraren, var han fri 
från dennes ofta grumliga kolorit, och han arbetade med lättare in» 
spiration. Hans alltid klara och fina teknik gör sig lika väl gällande 
i ståtliga ceremoniporträtt, som i enklare och intimare bilder. I Si» 
nebrychoffs samlingar finnes av Desmarées ett porträtt av en okänd 
ung, dyrbart klädd man 2 med ett smalt och intelligent ansikte, av 
ett vekt, nästan resignerat uttryck. Han bär en stor lockperuk, spets» 
krås och en brun gyllene mantel på vitt. Bland den Sinebrychoffska 
samlingens porträtt från denna övergångstid utmärker sig detta ge» 
nom en relativ omedelbarhet och friskhet.

En vida medelmåttigare konstnär var Lukas von Breda 3, vars 
schablonmässiga porträttyp kännetecknas av tafatta attityder, stelt 
stirrande ögon, grannt röda läppar och illa arrangerad klädnad. Ko» 
loriten är hård och dyster. Två porträtt, minister Georg Heinrich 
von G örtz4 och en obekant rådsherre 5, i Sinebrychoffs samlingar, 
skilja sig icke från denna typ. Den förre är en anskrämligt ful trä» 
docka med mycket illa målad lösperuk, den senares mest framträ» 
dande egenskap är en stor höknäsa ovanför en smutsigt svartsmetig 
skäggbotten.

Även kring David v. Krafft samlades en skara lärjungar, av 
vilka några ännu gingo i hans och till och med hans föregångares 
fotspår, medan andra åter allt mera skilde sig från den gamla stilen 
och redan tillhörde en ny tid. Bland andra uppväxte i hans skola 
den konstnär, som skulle bliva det nya måleriets huvudman, den 
mest typiske rokokoporträttör, som Sverge ägt: Gustaf Lundberg. 
Närmast till Kraffts egen riktning hörde David Swartz, vars porträtt

1 Georg Desmarées (de Marée), f.  ̂1697 i Sthlm, d. 1775 i Munchen, från 
1724 till sin död verksam i utlandet.

2 Bröstbild åt h. Duk. H . 73, br. 58 cm. Antagligen någon av de tyska 
småfurstarne.

3 Lukas von Breda d. ä., f. 1676, d. 1752, 1704—1712 i Paris, lämnade 
måleriet omkr. 1725.

4 F. 1668, avrättad 1719. Bröstbild åt h. Duk. H. 82, br. 68 cm.
5 Bröstbild åt h. Ansiktet en face. Duk. H. 75, br. 64,5 cm.
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mycket starkt påminna om lärarens, samt Georg Schröder och Johan 
Starbus.

Bland mästarens elever steg Schröder 1 högst i rang, ehuru han 
ingalunda nådde högst som konstnär. Efter långvariga studier i 
England, Frankrike och särskilt i Italien, efterträdde han nämligen 
den gamle Krafft som hovmålare. Att vi här upptaga denne medel*

måttige målare, beror på att 
ett av hans bästa porträtt, 
bilden av arkitekten Göran 
Josua Adelcrantz 2 befinner 
sig i Sinebrychoffska sam* 
lingen. Det härstammar tro* 
ligen från hans senare tid, 
då han rönte inflytelser av 
de nya konströrelser, som 
mot medlet av seklet gingo 
till anfall mot den gamla 
skolan. Han har här fram* 
ställt den åldrige konstnären, 
sittande vid ett bord, på 
vilket ligger ett papper 
med ritningar, antagligen 
till Norrbro. Med den ena 
handen visar han på pap* 
peret, den andra är just i 
begrepp att mäta ut något 
därpå med en passare. Det 
är ett försök att avbilda en 

människa utan posering i hennes rätta miljö, att fånga ett ögonblick 
av arbete. I detta avseende har han frångått sina mästares uppfatt* 
ning; för barockens porträttmålare var ett inträngande i det intimare 
livet, ett fångande av minuten något rätt okänt. Det knipsluga an* 
siktet är för ögonblicket ivrigt och intresserat vänt mot åskådaren. 
Den originella mössan, som sitter på sned, och den lediga dräkten 
med det blå draperiet, kastat över ena axeln och andra armen, ger 
ett visst intryck av trevnad, konstnärlig negligé och arbetsiver. Ehuru 
gesten är föga livfull och hållningen stelt uppspetad, har dock den 
gamle Schröder med detta porträtt tagit ett gott steg i den riktning, 
som senare framträdde i så många spirituella och intima konstnärs*

Göran Jo su a  Adelcrantz (1668—1739). 
A v G. E. Schröder.

1 Georg Engelhard Schröder, f. 1684, d. 1750, vistades utomlands från 1703 
till omkr. 1725, blev vid hemkomsten hovmålare, 1745 hovintendent.

1 Halvfig. åt v. Duk. H. 79, br. 64 cm. Sign: »G . E. Schröder pinxit.»
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porträtt, även i den svenska konsten. Det är rätt intressant att jäm* 
föra Schröders porträtt med två andra något senare målade arkitekts 
porträtt, nämligen L. M. van Loos livfulla porträtt av Panthéons ska* 
pare Soufflot, av år 1761, med vilket bilden av G. J . Adelcrantz i åt* 
börder och ställning har någon likhet, samt Roslins franskt eleganta 
och blixtrande spirituella porträtt av överintendenten Carl Fredrik 
Adelcrantz, son till Göran Josua, målat år 1754. Båda dessa konstnärer 
äro, liksom Schröders Adelcrantz, framställda såsom bleve de mitt 
under sitt arbete avbrutna, d. v. s. blickande upp mot någon besö* 
kande, och de äro återgivna, om ock ej med större förtrolighet, så 
åtminstone betydligt mera ögonblickligt och levande i miner och gester.

Om vi således till och med i Schröders konst undantagsvis 
finna spår av en följande tids anda, kunna sådana knappast skön* 
jas hos hans fem år äldre kamrat, den obetydlige Johan Starbus \  
vilken ännu trognare än Schröder följde i föregångarnes fotspår. I 
Kraffts anda, men med blekare och kraftlösare färger, målade han 
krigare och borgare; i Ehrenstrahls stil, men med trögare inspiration 
och svagare glans, avbildade han kungliga högheter, särskilt ofta 
Ulrika Eleonora d. y., vars hovmålare han var. De Sinebrychoffska 
samlingarna äga ett sådant, mycket typiskt, barockartat ceremoniport* 
rätt av denna drottning2, sittande framför ett förgyllt bord, mot 
vilket hon på en guldstickad röd sammetsdyna lutar sin vänstra arm. 
Bakgrunden är ståtlig, med ett stort mörkrött draperi på den ena sidan 
och en kolonn i dunklet på den andra; emellan dem ser man en pa* 
latsbyggnad med vattenkonster. Det hela är grannt, kallt och nyktert.

Med krigen blev det även slut med den enväldiga furstestyrel* 
sen, och samtidigt frigjorde sig konsten i huvudsak från sitt bero* 
ende av hovet. Den ämbetsmannakår, som efterträdde konungen 
som den styrande makten i riket, övertog också vården av de fria 
konsterna. Till en viss grad visade sig även ständerna intresserade 
av konstens utveckling, särskilt då hattpartiet var vid makten. Men 
ännu hade visserligen konsten hovet att tacka för mycket beskydd och 
uppmuntran; särskilt intresserad för dess väl var den vid Fredrik 
II:s hov bland franska konstnärer uppfostrade Lovisa Ulrika. En 
betydelsefull roll som konstmecenat spelade ju även en av dåtidens 
magnater, greve Carl Gustaf Tessin. Dessa förändrade förhållanden 
öppnade nya områden för porträttkonsten och förändrade väsentligen 
dess formspråk. Den uppbars nu av ett bredare samhällslager än förr 
och miste sin karaktär av hovsmickrare och maktens tjänare. Den

1 Johan  Starbus, f. 1679 i Amsterdam, d. 1724 i Stockholm., kom redan som 
barn till Sverige, hovmålare hos Ulrika Eleonora d. y.

2 Knästycke åt h., ansiktet en face. Duk. H. 151, br. 120 cm.
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blev mindre exclusiv, men mera populär, mindre ceremoniös, mera 
intim. En av de viktigaste faktorer, som påverkade stilens ombild* 
ning, var det stora inflytande, den franska konstsmaken, liksom den 
franska andliga odlingen överhuvud, hastigt vann under 1730* och 
1740*talen, icke blott i Sverge, utan i hela Europa. Denna parisiska 
moderiktning skönjes redan hos Kraffts yngre elever Arenius och 
Lorenz Pasch d. ä., får ännu mera insteg hos Scheffel, för att slut* 
ligen kulminera hos de två nästan som fransmän ansedda mästarne 
Lundberg och Roslin, vilka båda framlevde en stor del av sitt liv i 
Paris. De under målar* och bildhuggarakademins överinseende 
ordnade konstförhållandena gjorde den franska konsten till Europas 
läromästare. Till den franska smakens utbredning i Sverge bidrogo 
icke litet de franska konstnärer, som år 1732 inkallades, då arbetena 
åter upptogos på Stockholms slott. Med G. Th. Taraval i spetsen 
upprättade de den ritskola, vilken sedermera utvecklade sig till den 
enligt parisiskt mönster ordnade Kungliga Ritareakademin. Huru 
mycket än den franska uppfattningen inträngde i den svenska port* 
rättkonsten, hade den likväl en motvikt i det svenska lynnet, som 
genom inhemska eller i landet fullkomligt acklimatiserade utländska 
målare begynte giva konsten denna prägel av en blandning mellan 
svenskt temperament och fransk form, som karaktäriserar det ader* 
tonde seklet.

Olof Arenius 1 var en av de första, som frigjorde sig från den 
äldre stilens former, och han har med sin borgerligt allvarliga lägg* 
ning skapat en porträttstil för det begynnande frihetsväldet. Under 
en sexårig vistelse i Holland studerade han de holländska porträtt* 
mästarna, med vilka hans sunda manlighet livligt sympatiserade. 
Arenius’ människotyper äro kanske mera vederhäftiga än konstnär* 
ligt uppfattade. De hava i alla fall denna självmedvetna borgerlig* 
het, som kännetecknar partitidevarvet i Sverge. -  Arenius är rikt 
företrädd i de Sinebrychoffska samlingarna med sex porträtt, tre man* 
liga och tre kvinnliga. I den svaga bilden av en rödbrusig och fet 
okänd krigare2 se vi en av hattkrigens bekväma prydnadssoldater, 
en gladlynt goddagspilt, som tyckes mera angelägen att gå till anfall 
mot ett välförsett bord, än mot en bister fiende. Han saknar varje 
spår av den allvarliga manligheten hos Kraffts karoliner. En stor 
ljus allongeperuk och en tung blå sammetsmantel över ena axeln 
göra ännu anspråk på en viss storståtlighet, som dock motsäges av 
det triviala ansiktet med dess stora, slappa påsar under de små 
dumma ögonen. Av en helt annan typ och även mera konstnärligt

1 O lof Arenius, f. 1701, d. 1766, vistades utomlands 1729— 1736, efter hem* 
komsten hovmålare.

2 Bröstbild åt h., ansiktet en face. Duk. H. 75; br. 60 cm.
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är ett annat krigarporträtt, midjebilden av löjtnant Carl de Geer L 
M ot en mycket dunkel bakgrund avtecknar sig den unge soldatens ge* 
stalt i harnesk och enkel blå uniformsrock med röd krage och uppslag. 
En diskret och mörk färgläggning och det enkla soldatskicket påminner 
om Krafft, dock är hållningen ett grand teatraliskt manhaftig. Men ut* 
trycket har samtidigt blivit livligare och naturligare. Måhända få vi 
häri förmoda ett intryck från det engelska porträttmåleriet, varmed Are* 
nius under sin studietid kommit i nära beröring. De stora, impo* 
nerande allongeperukernas tid är förbi och med dem hela det stor* 
måleri, för vilket de varit så nödvändiga attribut. I stället uppkom* 
mer »Zopfen», den eleganta rosettprydda »hårpisk»*chevelyren, vilken 
med sina sirliga snirklar och koketta lockar är en betecknande sym* 
bol för den nya stilen. -  Bröstbilden av riksrådet, friherre Nils 
Palmstjerna2 är målad med Arenius’ vanliga samvetsgrannhet, som 
här förbinder sig med en jämförelsevis lätt och tecknande pensel, 
vilket förtar den breda volymen något av dess tyngd och ger den 
en viss rörlig sirlighet. -  Att Arenius ej sällan misslyckades i sina 
damporträtt berodde väl huvudsakligen på hans något tunga hand 
och framför allt på hans brist på grace och hans allt igenom manliga 
läggning. Ett så utmärkt kvinnoporträtt, som det av fröken Ribbing 3, 
visar likväl att han även på detta område någon gång kunde över* 
vinna sin natur och framställa en levande och mjuk kvinnlighet. Till 
sin allmänna karaktär hör denna lilla tavla rokokon till, fastän Arenius’ 
trygga borgerlighet ej heller här förnekar sig. Det är en liten bröst* 
bild, med röd sammetskappa och vitt skinn och en svart huva på 
det opudrade, ljusa håret. Hon lutar sig litet framåt och trycker hän* 
derna, instuckna i en brun muff, mot bröstet, en pigg attityd, som 
varit okänd för Arenius’ föregångare, men som ofta förekommer i 
rokokons små damporträtt. Hennes fetlagda, runda ansikte med en 
liten mun och uppnäsa är osminkat, och de vänliga ögonen blicka 
med oförfalskad naturlighet på åskådaren. I jämförelse med detta 
porträtt är bilden av Maria Juliana Bedoire 4, f. Paradies, med sina 
hårda släta färger, särdeles stelt draperade tygveck och kantiga, hårt 
skuggade ansikte, utan liv och behag. -  Arenius sysslade också 
med miniatyrmålning, vanligen i olja, och är även i denna genre 
företrädd i Sinebrychoffs samling, dock icke så att de två små tav* 
lorna skulle påkalla vår uppmärksamhet.

1 F. 1717, Löjtnant, sedermera kapten vid Hamiltonska regementet. Face åt 
v. Duk H. 75, br. 62 cm.

2 F. 1696, d. 1766. Kansler för universitetet i Lund. Bröstbild h. åt v. 
Duk. H. 78, br 62. cm. Sign. O. Arenius.

3 Bröstbild åt h. Duk. H. 50, br. 48 cm.
' Midjebild en face. Duk. H. 77, br. 62 cm.
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Arenius’ två år yngre kamrat från Kraffts ateljé Lorenz Pasch 
d. å . 1 kom, sedan han lämnat den gamle svenske mästaren, i en 
helt annan skola än Arenius. Han kom som helt ung till England 
och utbildade sig där under inflytande av Mikael Dahl och Hans 
Hysing. Men när man ser några av hans maskeradartat utklädda

herdinnor och kärleks* 
pilgrimer måste man för* 
moda, att han i London 
även blivit närmare be* 
kant med den franska 
rokokons idylliska och 
teatermässiga fantasi* 
värld. Ett sådant teatra* 
liskt romantiserat port* 
rätt är bilden av en ung 
m an 2, kanske konstnä* 
rens broder Johan, i Si* 
nebrychoffs samlingar. I 
ett parklandskap med 
av blomstergirlander om* 
slingrade träd -  en ku* 
liss värdig Watteau -  
står en ung man i 
ljust gråviolett sidenrock 
och skjorta med en löst 
arrangerad öppen krage, 
fasthållen av en blå 

Johan  Pasch? Av Lorenz Pasch d. ä. bandrosett. Han intager
en avsiktligt ledig ställ* 

ning, vilande högra armen mot ett nothäfte, som ligger på en träd* 
gren. Över den vänstra armen hänger en svart mantel, i handen 
håller han en flöjt. Han bär en pudrad bakåtstruken peruk, från vil* 
ken en lock hänger fram över skuldran. Med ett drömmande småleende 
hängiver han sig åt den känsliga stämning, som hans musik lockat 
fram. Eller väntar han kanske på det sköna föremålet för flöjtsere* 
naden? Den skärt svala koloriten härstammar väl närmast från 
Dahl och motsvarar -  om än på ett helt annat sätt än Lundbergs 
-  rokokotidens smak. -  När Pasch ej såsom här kunde flytta sina 
modeller till en lyrisk stämningsvärld, målade han ofta enkla och

1 Lorenz Pasch d. ä„ f. 1703 (1702 ?), d. 1766, 1721-28 i London.
2 M idjebild åt v., ansiktet åt h. Duk. H. 80, br. 64 cm. S ig n : »L. Pasch 

fecit 1734.» Rikt skulpt. originalram.
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intima porträtt och avbildade sina typer med vaken blick för verk* 
ligheten. Från England hade han fått en förkärlek för ett ljusdun* 
kel, som ofta insveper allt, utom några starkare belysta partier i bil* 
derna. Endast en kort tid stod han på höjden av sin konst. Små* 
ningom mörknade hans färger allt mera, och han visade en särskild 
böjelse för torra brunaktiga toner. -  Från slutet av 1740*talet är i 
Sinebrychoffska samlingarna bröstbilden av en medelålders man, tro* 
ligen Emanuel Swedenborg \  i korpsvart allongeperuk och brun 
dräkt med broderier. Den är anordnad i frontal ställning med ett 
draperi hängande i fonden. Flöjtblåsarporträttets lyriska rokokostäm* 
ning är alldeles försvunnen. Färgerna äro torra och glädjelösa, mi* 
nen neutralt allvarlig, men i det omsorgsfulla målningssättet skönjes 
ännu den tekniska skicklighet, som de av gikten styva fingrarna 
under Paschs senaste tid ej kunde bevara.

På var sitt sätt förebådade Arenius och Pasch d. ä. en ny tid, 
men den egentliga övergångskonstnären var Johan Henrik Scheffel2. 
Då han, efter studier i Frankrike, Tyskland och Nederländerna, kom 
till Sverge, arbetade han ännu med många av barocktidens stilfor* 
mer och kompositionsschemata. Men under sitt långa liv -  han 
blev över nittio år gammal -  hann han tillägna sig många av de 
idéer och mycket av det ljusare uppfattningssätt, som hörde rokokon 
till. Färgbehandlingen, vari varmt gråaktiga toner spela en framstå* 
ende roll, var Scheffels starkaste sida. -  De Sinebrychoffska samlin* 
garna äga en god kollektion av Scheffebporträtt. Den äldre stilen åter* 
klingar ännu i någon mån i de två vackra bilderna av överste Henrik 
Falkenberg 3 och generalmajoren Simon Jakob Wennerstedt 4. Båda 
krigarna äro avbildade i harnesk och allongeperuk. Den förre är en 
ståtlig, rak och allvarsam herre med kraftigt modellerade seniga drag, 
och gör ett rättframt, energiskt intryck. Den senare är en mera god* 
modig och ljusare typ med mjukare modellerade drag. Han bär i 
högre grad vittne om Scheffels benägenhet att utsläta allt hårt och 
bekymrat hos sina modeller, att göra dem till belåtna, vänliga män* 
niskor, utan skarpare utpräglade särdrag, men likväl avbildade med 
vaket intresse och en klar och fin pensel. -  Två utmärkta och för

1 Nästan en face. Duk. H. 74, br. 61 cm.
2 Johan Henrik Scheffel, f. 1690 i Wismar, d. 1781 i Vesterås, kom till Stock* 

holm 1723, flyttade därifrån 1765.
3 Bröstbild halvt åt h. Duk. H. 77, br. 63 cm. På baksidan: » J . H- Schef- 

fel pinx 1725» och »Henrich Falkenbergh obrister N at A :o 1681 d 16 November 
denatus die (21) Februarij anno 1754 Haga Enekopie, Sepultus in Swinegarn in 
Sepultero suae Familiae.»

4 Bröstbild åt h. Duk. Oval. H. 78, br. 62 cm. På baksidan: »General* 
majoren Simon Jakob  Wennerstedt, stiftare av Sörby och Solberga fideikomisser i 
Östergötland, f. 6 Januari 1687 på Sörby, d. 2 april 1762 på Solberga.»

2
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Scheffel karaktäristiska porträtt äro midjebilderna -  han målade säl* 
lan i annat format -  av Bengt Lidner och C. F. v. Eckleff. De 
unga männen avteckna sig båda mot hans traditionella bakgrund: 
en mörk himmel med en svag rödaktig ljusning vid horisonten. Den 
förre \  klädd i svartblå rock och ljusare blå väst, har ett smått iro*
niskt, men likväl godmodigt leende på de smala läpparna. Det fula

ansiktet med den långa 
näsan är intelligent och väl 
tecknat, och ställningen med 
den under västen instuckna 
handen är lugn och behär*
skad. Men av den fan*
tasirike och känslosamme 
skalden se vi ej mycket i 
denna skildring. Porträttet 
är från Scheffels allra se* 
naste år -  Lidner föddes 
1757 och torde vara åtmin* 
stone tjugu år gammal på 
bilden -  och det vittnar 
om den friskhet i uppfatt* 
ningen och den tekniska 
säkerhet, som målaren bi* 
behöll ända till slutet. -  
Porträttet av Eckleff2 är 
ett av Scheffels bästa arbe* 
ten. Det är ett liv och 
en rörelse över hela bilden 

-  i den raska hållningen, i puderperukens fladdrande rosettband och 
i den över axeln ledigt slängda manteln - ,  som bildar en stark kontrast
till den stela värdigheten hos Kraffts människor och den trygga stadgan i
Arenius typer. Här är målaren redan ett gott stycke inne i rokokon med 
dess lätta livsuppfattning och dess lekande spiritualitet. Den unge man* 
nens pigga ansikte är målat utan försköning, men visserligen även utan 
psykologisk skärpa. Den något dunkla koloriten är vackert samstämd i 
blå och varmt brunaktiga toner. -  Samma rörliga intryck gör bil*
den av Maria Charlotta Silfverstjerna3. Hon bär en klädning av

1 M idjebild halvt åt h. Duk. H. 80, br 65 cm.
2 M idjebild halvt åt h. Duk H. 80, br. 64 cm. På Baksidan: »p: 1746 J . H.

Scheffel. Nat. d. “  jjjjp  1723. Denat. D. 30 Jun i 1786.»
3 Bröstbild åt v., ansiktet åt h. Duk. H . 78, br 64 cm. På baksidan: »Maria 

Charlotta Silfverstjerna, född Hervenier af borgerlig härkomst från Strahlsund död 
dagen d. 14 December 1741.»

Carl Fredrik Eckleff (1723—86). 
Av J .  H . Scheffel 1746.
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frasande vitt siden och ett blått draperi, som flyger upp i luften över 
den ena axeln. En mager lock av det opudrade håret faller fram 
på den bara vänstra skuldran. Hennes något plumpa, ej längre 
unga ansikte, som förfulas av en tjock, blank näsa, bjuder till att 
antaga den av tiden fordrade förbindligt småleende minen. Färgerna 
äro rätt ljust hållna, men stå ännu långt från rokokofärgernas tunnt 
flytande skimmer. -  Lika» 
som Arenius sysslade även 
Scheffel stundom med mi» 
niatyrmåleri; två miniatyr» 
porträtt av hans hand finnas 
i vår samling.

En mindre betydande 
konstnär, som hörde till 
samma övergångstid som 
Scheffel, var Johan Joakim  
Streng1. Bäst lyckades denne 
i små anspråkslösa bröstbil» 
der; en rätt god sådan, före» 
ställande en grevinna Lewen» 
haupt, finnes hos Sinebry» 
choff2.

Hos Pasch d. ä. Schef» 
fel och redan hos Arenius 
sågo vi en ny tid komma 
med en ny uppfattning av 
människan. Barocken hade 
skildrat en viss människo» 
typ, sällan individer. Denna var den världsliga maktens typ, medveten 
om sin höghet och kraft, men ofta själlös. Även rokokon skildrar 
vanligen en typ, men en ny sådan. Det är det kvicktänkta och be» 
hagliga vettets typ.

Tonen för umgängesformerna och för konstsmaken utgår från 
Frankrike. Men smakens centrum har efter Ludvig XIV:s död flyt» 
tats från hovet och Versailles till de ledande kretsarna i Paris. De 
»litterära salongerna», en blandning av högaristokratiska och borger» 
liga element, äro utgångspunkter för både litteratur och konst, veten» 
skap och politik. De människor, som där angenämt och otvunget * 
umgås med varandra, äro dock sällan djuptänkta karaktärsfulla in»

1 Johan  Joakim  Streng, f. 1703, d. 1763, synes ha varit huvudsakligen auto» 
didakt, har ej vistats utomlands.

2 Bröstbild åt v. Duk. H. 50, br. 43 cm.
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telligenser eller strävsamma pliktmänniskor. Det är dilettantismens 
tidevarv, då allt intresserar men ingenting tas på allvar, och då kon* 
sten att behaga är all strävans mål. Huvudsakligen är det ju  denna 
eleganta smak, som givit sin prägel åt rokokotidens porträttkonst, 
ehuru även en dragning mot en intimare och mera osminkad verk* 
lighetsskildring uppträder, t. ex. i Chardins och Greuzes porträtt, 
och i den engelska konsten hos Reynolds och Gainsborough.

Den förste svenske porträttmålare, hos vilken den franska ro* 
kokon slog ut i full blom, var Gustaf Lundberg1. Från 1712 till 
1717 var han lärjunge hos David von Krafft, men någon större skill* 
nad mellan lärare och lärjunge kan näppeligen tänkas än i detta fall 
mellan den förres härdade, tappre krigshjältar och Lundbergs bort* 
skämda, pomaderade salongslejon. Ar 1717 reste han till Paris, där 
han kvarblev i 28 år. Hans lärare där voro visserligen först de två 
ännu till Ludvig XIV:s tid hörande stormästarne Rigaud och Largil* 
liére, men även de Troy, som redan i sina maskeradbilder och sede* 
skildringar visade ett lättare lynne. Men den konstnär, som kom att 
utöva det starkaste inflytandet på honom och bliva hans verkliga 
föredöme, var pastellmålarinnan, venetianskan Rosalba Carriera. Ef* 
ter hennes exempel var det som Lundberg upptog pastellmåleriet 
såsom sin specialitet. 1700*talet behärskades av en amatörartad lust 
att försöka nya metoder och syssla med olika konstgrenar. Av
dessa ägnade sig pastellmåleriet bäst för det nya konstidealet. Ty
vilket målningssätt kan väl bättre tolka denna tidsatmosfär av puder 
och smink, de skimrande siden* och sammetstygernas glans, och 
spetsarnas gaze*aktiga genomskinlighet, än just pastellkritornas lätta, 
mjukt glittrande pulver? Vid medlet av seklet funnos i Paris sådana 
stormästare i denna bransch som La Tour och Peronneau. Men 
Lundberg vann redan tidigare, under sin vistelse där, aktning och 
anseende genom sina pastellporträtt i den sanna rokokoandan. Efter 
sin hemkomst till Sverge fortsatte Lundberg att med sina kritor av* 
bilda allt vad Stockholm hade av skönhet, snille och elegans, och 
undanträngde hastigt alla medtävlare om publikens gunst, så att gamle 
Schröder skall ha dött av förargelse över att bliva tillbakasatt.

Ju st detta ytliga behag, som var tidens lösen, b v även Lund* 
bergs ideal. Befriad från vardaglighetens prosa, skulle porträttfram* 
ställningen få en stämning av maskeradglädje och operettaktigt ga* 
lanteri. Lundberg var utan tvivel i främsta rummet skapad till kvin* 
nornas målare. Men i Helsingfors konstsamlingar visar han sig ej 
till sin fördel i detta avseende, så tidstypiska hans små damer i Sine*

1 Gustaf Lundberg, f. 1695, d. 1786, 1717—45 i Paris, hovkonterfejare 1750, 
målade flitigt ända till sin död, medlem av akademin i Sthlm 1768.
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brychoffska samlingen än äro. Ett par av dem närma sig till och 
med betänkligt dussinvarans nivå x. En naturligare ytbehandling fram» 
träder i det förnäma och lugna porträttet av grevinnan Ulrika Char» 
lotta Sprengtporten 2, en vacker medelålders dam i ljusblå klädning 
med blekröd mantel och med en svart plymbeprydd cachette på hu» 
vudet. Åtskilligt högre står i alla fall porträttet av den täcka gre» 
vinnan Ulla von Fersen 3. Ögonblickets lätta minspel svävar över 
hennes näpna ansikte. Hennes mjälla hud är utförd med en förvå» 
nande mjukhet och elegans, som visar vad Lundberg i lyckliga fall 
kunde åstadkomma. De lätta och läckra färgerna skimra med den 
pärlemorglans, som är den franska rokokons kännetecken. Det le» 
kande behaget skiljer sig så mycket som möjligt från de tidigare 
periodernas granna prakt och förnäma stelhet. Det dekorativa, ljus» 
röda draperiet över den urringade vita klädningen har en helt annan 
uppgift än barockens tunga, svällande sammetsmantlar, vilka huvud» 
sakligen tjänade till att framhäva den massiva yppigheten. Detta 
luftigt fladdrande sidentyg, fasthållet av ett ljusblått band över ena 
axeln, bidrager däremot märkbart till det graciösa och tillfälliga i 
minspel och ställning. Det är en medveten grace visserligen, men 
för väl träffad för att verka konstlad. -  Lundbergs ypperligaste dam» 
porträtt, av fru Juliana Dorothea Schröder, född Henck, i Svenska 
Konstakademin representeras av en god kopia 4 i Sinebr. saml. Det 
är kanske delvis just det icke avslutade, skissartat hastiga, som ger 
detta lilla huvud dess oförlikneliga behag. Hon är typen för roko» 
kons skönhetsideal, en herdinna i schäferhatt, besjungen i Creutz’ 
idyller och avbildad av konsten i många varianter, men kanske aldrig 
så väl träffad som här.

När Lundberg, den kvinnliga fägringens tolkare, målar män, i 
synnerhet unga, få även de något av feminin elegans och behagsjuk 
vekhet. Det är sannerligen icke heller mycken manlighet och allvar 
hos dessa rokokotidens unga ädlingar, uppfostrade som de äro till char» 
manta kavaljerer. De äro mästare i umgängeskonst och erfarna i galanta 
äventyr, ständigt med ett artigt leende och en kvick replik på läpparna.

En sådan typ se vi i Ateneums porträtt av en ung äd lin g5. 
Med en smula effektsökeri bär han sin ljusblå och rosafärgade dräkt

1 Bröstbilder. H. 48, br. 38 cm. På baksidan av den ena »Grevinnan Poa» 
ton» »M amsell Kielhorn.»

a F. 1724 (Taube), d. 1780. Bröstbild åt h.. ansiktet åt v , H. 42,5 br- 33,5. 
cm. i dagkanten.

5 F. 1749, d. 1810. Bröstbild åt v. H. 55, br. 42 cm. i dagkanten.
4 H uvud nästan i profil åt v. Oval. H . 59, br. 47 cm. dagkanten.
5 Bröstbild åt v. H. 64,8, br. 51 cm. U ppgives föreställa friherre Claes Erik 

Silfvcrhjelm.
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med det vita spetskråset, hans brutala drag andas lättsinne och se* 
gervisshet, och han betraktar åskådaren med en överlägset spotsk, 
men tillika förbindlig min. En liknande, men finare och vackrare 
typ har målaren ännu bättre återgivit i porträttet av Gustaf Fredrik 
Gyllenborg (Sinebr. saml.) \  förnäm, spirituell och liksom strålande 
av levnadslust. Men här har konstnären dessutom fått fram något

litet av skaldenddealisten och 
drömmaren. Där är ett vekt drag 
av vemod i munnens leende, och 
ur ögonen lyser en förstående 
vänlighet, varmed Lundbergs 
självsäkra och självförnöjda unga 
män vanligen icke pläga bestå sig. 
Med sin innerliga själstolkning 
och sitt särdeles briljanta utfö* 
rande hör detta porträtt till må* 
larens allra bästa.

För ett sådant målnings* 
sätt som Lundbergs passar utan 
tvivel ungdomen bäst. Där 
hans modeller lämnat livets vår 
bakom sig, ger han dem icke 
dess mindre gärna ett ungdom* 
ligt tycke, som sällan passar ihop 
med deras ålder och som därför 

Gustaf Fredrik Gyllenborg (1731—1808). verkar i rätt hög grad konstlat.
Av G. Lundberg. Men ofta får han även hos dem

fram vackra drag av kvinnlig 
godhet och sympati, såsom t. ex. i porträttet av Maria Ulrika Dae* 
wel, f. Wertmiiller, (Sinebr. saml.) 2, en åldrande, så att säga förtor* 
kad dam i blå sidendräkt och huva av spetsar, vars fula och magra 
ansikte upplyses av ett milt leende och glada, vänliga ögon. Ett an* 
nat jämförelsevis gott prov på Lundbergs pastellkonst är den lilla 
ovala bröstbilden av fröken Maria Sofia Juliana von Blixen 3, en fetlagd, 
älskvärt leende, medelålders dam. N är Lundberg åter skall måla 
äldre män, bliva de ofta, vad rokokotidens herrar kanske hade anlag 
för, fetlagda och bekväma goddagspiltar med hög ansiktsfärg, som 

-talar om kärlek till gastronomiska njutningar. Ett exempel är profes*

1 M idjebild halvt åt v. H. 64, br. 49,5 cm i dagkanten. På baksidan av den 
inre kapseln: »Grefve G ustaf Fredrik Gyllenborg, Cancellii*Råd och Riddare af 
Nordstjerneorden. Född 1731 den 25 November. D öd 1808 den 30 Mars G. Lundberg.»

2 M idjebild nästan en face. H . 64, br. 48 cm.
3 Bröstbild åt v. Oval. H . 29, br. 23 cm. i dagkanten.
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sor Johan Ihre (Sinebr. saml.) x. Av den lärde vetenskapsmannen ser 
man på bilden icke ett spår, men väl en vänlig och godlynt medel» 
ålders herre med ett fylligt rödbrunt ansikte och tjocka läppar.

Ett intressant prov på en karaktärsstudie av ett fårat, förgrämt 
ansikte är den lilla bilden av friherre Johan Wilhelm Sprengtporten 
(Sinebr. saml.) 2, om än karaktäristiken i alla fall här är mindre oför» 
ställd än i porträttet av fru 
Daewel.

Omkring Lundberg sam» 
lades ett antal medhjälpare och 
kopister, av vilka den främste 
var Jakob Björk 3, vilken i olja 
och även någon gång i pastell 
kopierade mästarens original, 
eller försökte i egna porträtt 
efterbilda hans stil. Ett stå» 
ende knästycke av Gustav III 
som gosse (Ateneum )4 visar 
en så storståtlig uppställning 
och så många barocka drag, 
att man kanske icke skulle 
väntat sig sådant av ett port» 
rätt från medlet av 1700»talet.
Den lilla figuren saknar full» 
komligt barnslighet, där han 
står i krigsrustning med kom» 
mandostav i handen. -  En 
yngre elev av Lundberg var 
Jon as Forsslund 5, som till glansbildartad livlöshet utvecklade Rosalbas 
sötaktiga pastellriktning. Ett exempel på hans konst se vi i porträttet av 
prinsessan Sofia Albertina (Sinebr. saml.) e, en opersonlig dockfigur, illa 
tecknad och målad i mycket skiftande, traditionella blågröna färger.

Den fransk»svenska förbindelsens andra stora representant var 
Alexander Roslin 7. Efter studier hos den gamle hovmålaren Schrö»

1 F. 1707, d. 1780. Bröstbild en face. H. 50, br. 40 cm. i dagkanten.
2 F. 1720, d. 1795. Halvbroder till den bekante Göran Magnus Sprengtporten. 

Bröstbild åt h. H. 42,5, br. 33,5 cm. i dagkanten. Torde ursprungligen varit större.
3 Jakob  Björck, f. 1726. d. 1793, bar titeln »hovkopist.»
4 Vänd åt h., ansiktet något åt v. H. 145, br. 112 cm.
5 Jon as Forsslund, f. 1754, d. 1809, medlem av akademin 1794, professor 1800.
6 M idjebild, huvudet åt v. Oval. H. 62, br. 52 cm. i dagkanten.
7 Alexander Roslin, f. 1718 i Malmö, d. 1793 i Paris, ledamot av franska 

konstakademin 1753, av svenska konstakademin 1773, fransk hovmålare.

Maria Ulrika Daewel f. Wertmiillcr. 
A v G. Lundberg.
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der for han år 1745 utrikes, och hamnade slutligen år 1752 i Paris, där 
han hastigt vann en framgång som ingen svensk före honom och 
knappast heller någon senare. Han blev medlem av franska konst* 
akademin och anlitades i sin egenskap av porträttmålare av många 
högt uppsatta personer. Med undantag av några längre resor på 1770* 
talet, bl. a. till Stockholm, stannade han i Frankrike ända till sin död. 
Han blev till den grad parisare och så hemvan i de franska konstnärs* 
kretsarna, att fransmännen gärna glömma hans nationalitet och räkna 
honom till de sina. Under sina tidigare konstnärsår undgick Roslin 
naturligtvis icke att mottaga intryck av många olika konstriktningar, 
ända från den döende barocken till den begynnande klassicismen. 
Men det var dock först i Paris, under inflytande av Boucher, Louis 
Michel van Loo, La Tour och andra, men senare även av de hol* 
ländska porträttmålarne från 17 seklet, förnämligast, såsom det på* 
ståtts, van der Helst, han utvecklade sig fullt och skapade sin egen 
stil: en blandning av rokokons flyktighet och elegans och en viss 
nykter borgerlighet. Han var ett barn av det rationalistiska upplys* 
ningstidevarvet och framför allt en illusionskonstnär. Få andra hava 
med en sådan brio som han förstått att på duk återge siden* och 
sammet, tyll och spetsar samt blixtrande smycken. Till och med 
hans skarpaste motståndare, Diderot, måste redan 1753 giva honom 
erkännande med orden: ». . . ce peintre a une bonne couleur, il 
sait peindre les chairs.» Men denna mästerlighet åtföljdes ofta av 
bristande förmåga att träffa karaktären och att skapa en konstnärlig 
helhet. Det är fara för handen att åskådarens blickar alltför mycket 
dragas till de skimrande tygerna och briljant målade bisakerna med 
förbiseende av personen. Som ett prov på Roslins ensidiga intresse 
för kläderna har ofta framhållits den stora bilden av Gustav III och 
hans bröder (i Nationalmuseum, Stockholm). Men inför vissa av hans 
bästa arbeten, måste man dock erkänna vidden och intensiteten av 
hans begåvning. -  Av våra samlingars sex Roslin*porträtt få vi en 
rätt god bild av hans konst.

I Sinebrychoffs samlingar finna vi Gustav III 1 och hans gemål 2 
på ett värdigt och förnämt sätt skildrade i två porträtt, målade år 
1775 under konstnärens vistelse i hemlandet. De hava båda ett öp* 
pet och vänligt uttryck, och de smala ansiktena äro känsligt målade, 
om än utan inträngande djup; ehuru man likväl tycker sig åter* 
finna drag såväl av drottningens enfaldiga hjärtegodhet, som av ko*

1 M idjebild åt h. Duk. H. 75, br. 59 cm. På baksidan: »G ustave Roy de 
Suede, peint å Stockh: par ch:r Roslin 1775.»

2 M idjebild åt h, huvudet något åt v. Duk. H. 75, br. 59 cm. På baksidan: 
»Sophie Magd:ne Princesse de D:ck Reine de Suede pein å Stock, pr Ch:r Roslin
1775.»
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nungens ytliga, men snabba intelligens. Men det är i varje fall främst 
det utomordentliga återgivandet av Gustav III:s praktfulla guldbro* 
kaddräkt med kraschaner och ordensband, som tilldrager sig huvud* 
parten av vår uppmärksamhet.

Mindre som den raffinerade stoffmålaren, än som rokokokonstnär 
framträder Roslin i porträttet av friherre Th. L. Klinckowström (Ate* 
neum) 1, till vilket intryck icke 
minst de blå färgtonernas do* 
minerande roll bidrager. Men 
ur den unge mannens minspel 
har de Lundbergska kavalje* 
rernas utmanande spotskhet 
helt och hållet försvunnit.
Ett utmärkt prov på Roslins 
konst är det år 1780 utförda 
porträttet av en ung, okänd 
dam (Sinebr. saml.) 2, målat i 
ljusa toner och med sparsam* 
ma skuggor. Bilden är ett 
gott exempel på tidens livs* 
glädje, samtidigt både sirlig 
och värdig. Dräktens blän* 
kande, ljusröda siden och de 
vita plymerna i håret äro för* 
villande illusoriskt återgivna.
I jämförelse med denna bild, Thure Leonard Klinckowström (1735—1821).
med dess nästan petigt fina A v A. Roslin 1758.

och glatta utförande, förefaller
det andra damporträttet i samma samling 3 raskt och måleriskt i be* 
handlingssättet. Det uppgives föreställa målarens hustru, Marie* 

'Suzanne Giroust, som själv var målarinna, nämligen i pastell. En 
naturlig följd av modellens nära förhållande till målaren är, att 
denne här trängt något djupare in i personligheten och mera för* 
bisett den glänsande ytan, vid vilken han annars helst dröjde. 
Den självmedvetna hållningen och det runda, småsluga ansiktet 
hava icke så litet tycke av Roslin själv, sådan han framställt 
sig i bild. Hustrun har likväl i sin leende min ett drag av spetsig

1 Sittande knästycke åt h. ansiktet en face. Duk. H. 89,5 br 71 cm. Sign: 
»Roslin 1758.»

2 Bröstbild åt h., ansiktet en face. Duk, Oval. H . 73, br. 59 cm. Sign: 
«P:t par le Chevalier Roslin 1780.»

3 Bröstbild åt v. Duk. Oval. H. 53, br. 41,5 i dagkanten. Vacker gammal 
skulpterad ram.
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elakhet, som icke kan återfinnas i mannens alltid fryntliga och god* 
modiga anlete. -  Mot slutet av sin levnad intogs Roslin allt mer 
av beundran för den holländska konsten. -  Redan med Watteau 
och Largilliére hade nederländska element inkommit i den franska 
konsten, och under hela 1700*talet var växelverkan mellan Frankrike 
och Holland livlig och jämn. År 1774 genomreste Roslin sistnämnda

Marie*Suzanne Giroust, g. Roslin (?). A v A. Roslin.

land, och år 1782 förnyade han resan. Hans kärlek till holländarne 
spåras på många dukar från hans senare år i en djupare karaktärs* 
skildring, enklare framställningssätt och mörkare kolorit. För sin 
böjelse för praktfulla stoff kunde han också från detta håll få en ny 
näring. Ett arbete från denna senare tid och ett exempel på detta 
inflytande är porträttet av den franske läkaren Dumangin (Ateneum) l. 
Över den svarta dräkten bär han en hermelinskåpa, som visserligen 
skenbart är målad utan avsikt att briljera, men i själva verket är ett 
raffinerat bravurstycke av stoffillusion. Det kloka ansiktet är hållet 
i en varm, brungulaktig hudfärg.

1 Midjebild, vänd åt h , ansiktet en face. Duk. H. 101.5 br. 80 cm. Sign: 
»P:t p. le chev Roslin a Paris 1789.» Inskription på baksidan: »Jean  Baptiste Eu= 
genie Dumangin. N é a Chäteau Thierry en 1745, Docteur régent de la faculté de 
medecin de Paris, Medecin en chef de 1’hospital de la charite et de 1’hospital dc 
Montrouge. Mort en 1826.
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Liksom många andra av Roslins porträtt intygar detta sistnämnda 
orättvisan i den nedsablande kritik, som mången gång kommit »tyg* 
målaren» till del. Men sanning ligger likväl i den lilla vers, vartill 
hans betecknande virtuositet gav anledning:

Qui a une robe de satin
doit étre peint par Roslin.»

En särställning bland 1700*talets porträttmålare intar Carl Gustaf 
Pilo 1. Han hörde nämligen icke till den skara, som vallfärdade till 
Paris, och hade därigenom ganska litet samband med rokokotidens 
svenska målare i allmänhet, ehuru hans verksamhetstid sammanfaller 
med Lundbergs och Roslins. Han vistades en stor del av sitt liv 
i Danmark, där han nådde stor berömmelse som hovmålare och di* 
rektör för danska konstakademin. Han åtnjöt aldrig som ung sys* 
tematisk undervisning av någon skicklig målare. Men hela hans liv 
var en medveten strävan att utveckla sig själv och gå framåt. Ehuru 
han därvid ingalunda försummade att draga nytta av andras före* 
döme och lärdomar, förvärvade han sig genom sin målmedvetenhet 
en viss originalitet. Hans teknik, vilken på grund av bristande un* 
derbyggnad ofta hotade att bliva mer än lovligt slarvig, blev avse* 
värt förstärkt genom hans bekantskap méd arbeten av Roslin och 
Toqué, vilken sistnämnde en tid omkring åren 1758 och 1759 vis* 
tades i Köpenhamn. Pilos förnämsta färdighet, en medfödd koloris* 
tisk begåvning, svek honom emellertid aldrig under hans långa liv, 
utan är lika dominerande i hans första gesällarbeten, som i hans 
sista stora, men ofullbordade tavla: Gustav III:s kröning. Hans ofta 
upprepade och varierade, vackra grönaktiga färgharmonier göra många 
av hans tavlor lätta att känna igen. Denna ljust havsgröna ton, som 
så avsevärt skiljer sig från andra rokokomålares traditionella blåak* 
tiga och rosiga pärlemorskimmer, är helt och hållet dominerande i 
det stora porträttet av drottning Lovisa av Danmark, i Sinebrychoffs 
sam lingar2. Drottningen är här framställd som ganska ung, iförd 
en vit guldbroderad sidenklädning, vars liv är hopsnört vid midjan 
till en onaturlig smalhet, medan kjolen breder ut sig omkring henne 
lik en ballong, så att man icke vet om hon sitter eller står. Under 
den massproduktion, vartill Pilo såg sig tvungen i sin egenskap av 
hovmålare måste många av dessa schablonaktigt utförda majestäts* 
porträtt bliva ganska undermåliga i sitt konstnärliga värde. Detta 
porträtt av drottning Lovisa har sannolikt tillkommit först efter hen*

1 Carl Gustaf Pilo, f. 1711, d. 1793, reste 1734— 35 i Tyskland o. Österrike 
verksam i Köpenhamn 1741—72, hovmålare där 1746, direktör vid danska konst* 
akademin 1771, vid akademin i Stockholm 1777.

2 Knästycke åt v. Duk. H. 150, br. 117 cm.
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nes död år 1751, och under den tid Pilos teckning var allra mest 
vårdslösad. Bilden lider av en hel mängd grova teckningsfel: ställ* 
ningen är onaturlig, armarna märkvärdigt korta och oformliga, bak* 
huvud saknas alldeles. -  Genom sin hustru, som var en skådespe* 
lares dotter, kom Pilo i Köpenhamn i beröring med teatermänniskor. 
Av sådana har han målat några av sina allra bästa porträtt. Ett av 
dem, föreställande författaren Adam Lenkiewitz \  en herre med ett blekt 
och intelligent ansikte, finnes i de Sinebrychoffska samlingarna. Por* 
trättet är enkelt och anspråkslöst hållet i varma och rätt mörka toner: 
brunt och svagt grågrönt, med ett mjukt sammansmältande ljusdun* 
kel över figuren, innerligare och känsligare än de flesta av Pilos por* 
trätt, koloristiskt förträffligt och själfullt såsom människoskildring.

Pilo flyttade senare tillbaka till Sverge, men hans verksamhet 
där inskränkte sig i huvudsak till direktörskapet vid konstakademin 
i Stockholm, och till den stora kröningstavlan, hans ofullbordade 
mästerverk.

Medan Pilo arbetade i Köpenhamn och blev främmande för sitt 
hemland och dess konst, drog ryktet om Lundbergs och Roslins 
framgångar i Paris allt flere av Sverges unga målare till detta kon* 
stens centrum. Särskilt var den hjälpsamme Roslin för sina yngre 
landsmän och kamrater ett gott stöd i den främmande staden. En 
av hans skyddslingar var Jon as Hoffman 2, vars egentliga genre blev 
det antikiserande, storstilade historiemåleriet, men som även målat 
porträtt av vilka ett ganska dåligt exempel, föreställande borgmästa* 
ren Johan Robeck, 3 finnes i Sinebrychoffs samlingar. Ehuru på den 
tiden mycket gynnad, var Hoffman kanske den minst förtjänte av 
Roslins skyddslingar. Mera framstående voro i alla fall Per Krafft 
d. ä. och Lorenz Pasch d. y.

Per K ra fft4 var son till en fattig borgare i Arboga. Han åt* 
njöt först undervisning av Scheffel, men vid ankomsten till Paris 
1755, efter långa resor, fortsatte han sin utbildning som Roslins elev. 
Under inflytande av denne och av den samtida franska konsten ut* 
plånades hastigt hos honom de intryck han fått hos den gamle Schef* 
fel, och han tillägnade sig så mycket av* fransk elegans och spiritua* 
litet, som hans borgerligt torra och alldagliga natur det tillät. Han ägde 
icke tillräckligt stor mottaglighet för att kunna frigöra sig från den

1 M idjebild åt v. Duk. H. 75, br. 61 cm. Målat omkr. 1745.
2 Jon as Hoffman, f. 1728 (1731), d. 1780, i Paris o. Italien 1755—70, ledamot 

av akademin i Sthlm 1770, protessor 1772.
3 F. 1701, d. 1777. Halvfig. en face åt h. Duk. H. 73, br. 60 cm Sign: 

»Hoffm an 1778.» Skulpt. gustaviansk ram.
1 Per Krafft d. ä„ f. 1720, d. 1793, reste utrikes 1747, i Paris 1755—62, hem* 

kom 1768, ledamot av akademin och professor 1773.
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miljö och den anda, i vilka han var uppvuxen. Därför lyckades han 
bäst, när han med okonstlad objektivitet fick avbilda enkla vardags* 
människor. Sällan förmådde han i porträtt av förnämare personer 
få fram den tidsprägel, som är så påtaglig i Lundbergs och Roslins 
bilder. Av Roslin lärde han emellertid en gedigen, ofta briljant tek* 
nik, och i koloriten kunde han till och med överträffa sin lärare. 
Bland våra samlingars porträtt av denne målare är utan tvivel den 
unge gossen i violett rock (Sinebr. saml.) 1 det bästa. Det är en upp* 
friskande naturlighet och en barnslig småviktighet i gossens ansikte 
och i hans grepp om sin portfölj. Barnsligt lätt och ren är även 
den vackra färgharmonin, med dräktens glänsande Ijusvioletta och 
vita emot bakgrundens grå ljusdunkel. Sidentyget uti rock och väst 
är återgivet med en skicklighet, som är jämförbar med Roslins. Samma 
färdighet i stoffbehandling och samma livfullhet framträda i bröst* 
bilden av en okänd ung dam (Sinebr. saml.) 2 i blå sidenkappa med 
skinnkanter.

Vi förbigå ett annat, betydligt svagare, damporträtt i Sinebryc* 
hoffs samlingar för att i stället fästa oss vid brukspatronen Erik 
Westén 3 och hans hustru D orothea4, född Hellberg, ett borgerligt 
par från målarens hemstad Arboga. De äro målade år 1787, alltså 
mot slutet av konstnärens levnad. Varje spår av rokokostämningen 
från hans yngre dagar är försvunnen, likaså varje rest av Roslins 
inflytande. I stället har kommit en viss, ganska själlös slätstruken* 
het i det torra och ängsliga behandlingssättet. -  Per Krafft den äl* 
dres son Per Krafft d. y. är även i Sinebrychoffs samling represen* 
terad genom ett litet mansporträtt.

Ett starkare temperament och en mera personlig begåvning än 
Krafft hade Lorenz Pasch d. y . 5 Efter studier i Köpenhamn hos 
Pilo, av vilken han tillägnade sig en ofta kylig färgskala, kom han 
till Paris, där han först ägnade sig åt historiemålning, men senare 
övergick till det mera lönande porträttmåleriet. Pasch jämföres ofta 
med Roslin och anses vid en sådan jämförelse stå sig ganska slätt. 
Men om också Pasch aldrig nådde upp till dennes virtuositet, så 
torde det likväl icke kunna förnekas, att han var mera mångsidig 
och ibland också trängde djupare än Roslins ofta vid ytan stan*

1 Halvfig. en face. Duk. Oval. H. 64, br. 53 cm. Sign: »Krafft. 1773.»
2 Bröstbild halvt åt v. Duk. H. 74, br. 57 cm.
3 F. 1730, d. 1791. Bröstbild halvt åt h. Oval duk. H. 63, Pr. 53 cm. På

framsidan sign: »P. Krafft pix 1787.»
* F. 1755, d 1791, gift 1772. Bröstbild halvt åt v. Oval duk. H. 63, br. 

53 cm. På baksidan : »P. Krafft p. Stockholm 1787.»
5 Lorenz Pasch d. y., f. 1733, d. 1805, i Danmark 1752—57 (—58?), i Paris 

1757—1764, hemma igen 1766, ledamot och professor vid Konstakademin 1768, di* 
rektör 1793.
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nande konst. Han anlitades flitigt av konungahuset. Uti våra sam* 
lingar finnas två par porträtt av Adolf Fredrik och hans drottning. 
Av dessa äro de två tavlorna i Sinebrychoffs samlingar de bättre. 
I en värdig och trygg ställning har han framställt den redan åldrade 
konungen \  vars godmodiga ansikte med den hjärtevänliga blicken 
sällan blivit så känsligt och varmt framställt som på denna bild.

Porträttet torde vara det 
mest genomarbetade exem* 
plaret av flere likadana tav* 
lor (på Rosersberg, Grips* 
holm och annorstädes). 
Framför annat beundrar 
man här den vackert målade 
handen, en välvårdad, vit 
gammalmanshand. Pendant* 
bilden av Lovisa U lrik a2 
verkar något oroligt, på 
grund av den överdrivet 
utpyntade dräkten. Drott* 
ningens karaktär synes emel* 
lertid vara väl träffad; det 
kyligt stolta och härsklystna 
i hennes personlighet är 
uttryckt ej blott i det 
skarpa och rörliga ansik* 
tet, utan till och med i 
kroppställningens rakryg* 

gade och styvnackade envishet. Svagare är porträttparet i Ateneum: 
A dolf Fredrik 3 efter samma mall som det föregående; hans gemål 
åter 4, i rosafärgad klädning mot en grå bakgrund, en rätt trogen ef* 
terbildning i olja efter ett pastellporträtt av Lundberg (på Drott* 
ningholm). På Ateneum finnes dessutom ett vackert herrporträtt av 
Pasch 5, en okänd ung man i puderperuk med svart nackrosett, ljus* 
blå sammetsrock och vit lindhalsduk. Ställningen är den mycket 
omtyckta med kroppen sedd från sidan och ansiktet vridet mot åskå* 
daren. Men den för övrigt nästan asketiska återhållsamheten i an* 
vändning av effektmedel ger bilden anspråkslöshetens behag. Det

1 Halvfig åt h. Duk. H. 76, br. 64 cm.
2 Halvfig. nästan en face. Duk. H . 76, br. 64 cm.
3 Höftbild, vänd åt h. Duk. H. 100, br. 76 cm.
2 H öftbild en face, ansiktet åt v. Duk. H. 100, br. 76 cm. Ovisst om av

Pasch.
5 Bröstbild åt h, ansiktet halvt åt h. Duk. H. 62,5, br. 52,5 cm.

Okänd. A v Lorenz Pasch d. y.
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vackert belysta ansiktet är intensivt levande, om också icke just in* 
telligent. I sin helhet vittnar denna enkla tavla om sanningen av 
omdömet att Lorenz Pasch var en av de mest manérfria bland de 
äldre svenska porträttmålarna. -  Ett damporträtt, grevinnan Mariana 
Eleonora Lewenhaupt f. Koskull (Sinebr. saml.) \  jävar icke heller 
detta påstående. Den ovala bildformen samt den mer eller mindre 
raka frontalställningen blir allt vanligare hos Pasch på 1780* och 1790* 
talen. Den gustavianska stilens strävan mot förenkling av former 
och uträtning av linjerna i klädedräkt, möbelkonst och arkitektur åter* 
speglas i porträttkonsten. Rokokons fladdrande liv och nyckfulla 
rörelser börja försvinna och i stället träda en lugn naturlighet och en 
värdig enkelhet. Det är ett stillsammare släkte av mera självständigt 
levande individer än rokokons konventionellt galanta människotyp, 
som nu uppträder i porträttkonsten. Den i övrigt icke synnerligen 
anmärkningsvärda bilden av grevinnan Lewenhaupt är ett prov på 
den redan gamle Paschs förmåga att följa med den nya tiden och 
undgå att, liksom så många andra en gång modärna konstnärer, 
fastna i en förgången tids schabloner.

Lorenz Pasch fick ofta i sitt arbete en god hjälp av systern Ulrika 
Fredrika Pasch 2, som under broderns ledning utbildade sig till en 
icke oäven porträttmålarinna. I de Sinebrychoffska samlingarna fm* 
nas två damporträtt av hennes hand, det ena föreställande grevinnan 
Antoinette Virginia G yllenborg3, det andra en okänd d am 4.

En föga bekant konstnär är den i Finland bosatte landskaps* 
och porträttmålaren Nils Schillm ark5, vilken ej stod särdeles högt 
över det rena hantverket. Han verkade mest i östra Nyland, men 
konterfej av hans hand påträffas här och där bland släktporträtten 
på herrgårdar i södra Finland. De kännetecknas av ljusa och matta 
färger, en blek degfärgad hy och litet onaturligt uppdragna mungi* 
por. Teckningen saknar ledighet. En oval bröstbild av fru Brita 
Elisabeth Gyllenspetz (Ateneum) 6, med ett fult likblekt ansikte krönt 
av en väldig, pudrad håruppsättning, vilken i sin tur täckes av vita 
spetsar, ljusröda band och tygrosor, är ett exempel på denne antag* 
ligen mycket bristfälligt utbildade målares konst.

En porträttmålare av större förmåga var i alla fall vår lands* 
man Isak Wacklin 7, vars korta bana hittills tyvärr blivit allt för

1 F. 1765, d. 1823. Bröstbild en face. Oval duk. H. 61, br. 54,5 cm.
2 Ulrika Fredrika Pasch, f. 1735, d. 1796, ledamot av akademin 1783.
2 F. Gyllenborg 1735, d. 1761. Midjebild, face åt v. Duk. H. 67, br. 50 cm.
4 Halvfig. face åt h. Duk. H. 69, br. 54 cm. Sign: »U lrika Fr. Pasch pinxit»
s N ils Schillmark, f. 1745, d. 1804, levde i Lovisa.
“ F. Göhle 1764, d. 1838 i Lovisa. Bröstbild h alvtåt h. Duk. H. 68, br. 55 cm.
7 Isak Wacklin, f. 1720 i U leåborg (?), d. 1758.
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litet studerad. Man vet blott, att han vistats i Stockholm och Eng* 
land. Svenska konstnärers vallfärder till London voro alltsedan Mi* 
kael Dahls tid en vanlig företeelse, men denna emigration har hittills 
ej blivit föremål för ett så livligt intresse från eftervärldens sida som 
deras studier i Paris.

Wacklins porträtt i Ateneum av en engelsk dam, miss Heckford,
i schäferhatt1, tyckes ej ha 
någon gemenskap, vare sig 
med Mikael Dahls van 
Dyckska efterklangskonst el* 
ler med det porträttmåleri, som 
på Wacklins tid började sin 
glansfulla utveckling med 
Hogarth, Reynolds och Gains* 
borough. Vi kunna nöja oss 
med att säga, att. det är lika 
konventionellt, som modellen 
är trivial. Som kulturhisto* 
risk tidsbild saknar det dock 
icke ett visst intresse. Ett an* 
nat porträtt, likaledes i Ate* 
neum, föreställande en obe* 
kant herre2, är en betydligt 
vaknare och intelligentare 
bild, för övrigt målad i en 

Okänd. A v Isak Wacklin. helt annan stil. Det bleka
ansiktet är väl karaktäriserat 

och uttrycksfullt, figurens ställning livlig. Ett vackert ljusdunkel för* 
mildrar konturerna av den gröna rocken. Måhända kan man i tav* 
lan spåra någon bekantskap med Reynolds gedigna och personintres* 
serade porträttkonst, fastän färgskalan är en helt annan än den en* 
gelske mästarens djupa och varma kolorit.

En annan målare, som hämtat uppslag från England, var Elias 
M artin3, mest känd såsom 1700*talets förnämste landskapsmålare i 
Sverge. Han sysslade stundom även med porträttmålning, varpå en 
liten bild av hans broder, gravören J . F. Martin (Sinebr. sam l.),4 är 
ett icke mycket lovande prov.

1 M idjebild halvt åt h. Duk. H. 76,5 br. 63,4 cm.
2 Bröstbild åt h., ansiktet åt v. Duk. H. 71, br. 56 cm. Dat. 1755.
3 Elias Martin, f. 1739, d. 1818, 1766—82 i Paris o. London, 1777 ledamot av

The royal academy, 1781 av akademin i Sthlm,
4 Bröstbild, face åt v. Olja på papp. H. 22, br. 17 cm På baksidan: »Elias 

Martin pinxit.»
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I högre grad än någon annan svensk målare tillägnade sig emel= 
lertid Carl Fredrik von Breda \  en sonson till den ovan nämnda kons 
terfejaren Lukas von Breda, den engelska konstens uppfattning och 
uttryckssätt. Han studerade först i hemlandet vid konstakademin, 
för Lorenz Pasch d, y., men vistades senare i nio år i England, där 
han blev starkt påverkad av sin lärare sir Joshua Reynolds. Av na* 
turen var Breda begåvad med en ovanlig färgkänsla, vilken, i föres 
ning med ett lyrisksromantiskt sinne, satte honom i stånd att både 
förstå och tillegna sig den engelska konstsmaken. Under intryck av 
Reynolds mättade färgprakt och väl tillika av Gainsboroughs blekare 
och läckrare färger, utbildade han sin egen kolorit, som inte skydde 
någon ton på färgskalan, men som med tiden allt mera föredrog de 
gyllenbruna, gula och röda. Ljuset är i Bredas tavlor liksom i det 
engelska måleriet ett huvudmedel för framlockandet av den romans 
tiska stämningen.

Behandlingssättet blev hos honom småningom allt mera brett 
måleriskt med djärva och raska penseldrag. Ett tidigare porträtt, 
bilden av fru Maria de Ron, född v. Breda 2, i Sinebrychoffs samlins 
gar, målat år 1785, visar ännu ett slätare och glattare utförande. 
Här har målaren mera intresserat sig för personen, mindre för mås 
landet. Konstverkets huvudsak var nämligen för honom sällan det 
psykologiska djupet och modellens själ; han satte i stället en viss 
känslostämning, uttryckt genom färg, ljus och skugga samt den fritt 
måleriska penselföringen.

Ett engelskt romantiskt intryck gör det i justnämnt avseende 
utmärkta porträttet av grevinnan Hedvig Eva de la Gardie, född 
Rålamb, överhovmästarinna hos Sofia Magdalena (Sinebr. sam l.).3 
Bilden, som är målad 1798, föreställer en varken ung eller skön dam, 
stående mot en mörk pelare, bakom vilken kvällshimmeln står med 
dystra moln. Hennes upplösta hår faller ned på halsen och hennes 
behagfulla gestalt är klädd i en lös, vit, djupt urringad klädning, 
över vilken en blå sidensjal är kastad. Ansiktet är mycket blekt och 
bär ett milt uttryck. Helt annorlunda, mindre förnämt, men livfub 
lare, är poträttet av en engelsk sångerska, som sitter med ett notblad 
i ena handen (Sinebr. saml.) 4. I motsats till det föregående porträts 
tets distingerade blekhet finna vi här en rödblommig friskhet. En

1 Carl Fredrik v. Breda, f. 1759, d. 1818, i England 1787—96, ledamot av 
akademin i Stockholm. 1791, professor 1796.

2 F. 1762, d. 1812. M idjebild nästan en face. Oval duk. H. 70, br. 58 cm. 
Sign: »C . F. von Breda pinx 1785.»

3 F. 1747, d. 1816. M idjebild en face. Duk. H. 76. br. 64 cm. Sign: »C . 
F. von Breda pinx 1798.»

4 Halvfig. åt v. Duk. H. 75. br. 62 cm. Händer och armar ofullbordade.

3
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nästan vågat stor plymbeprydd, ljusblå hatt, sitter på det käckt burna 
huvudet. -  Bland de rätt många tavlorna av Breda i våra samlin* 
gar är porträttet av Jean Martin de Ron (Sinebr. saml.) 1 en av de 
bästa. Det framställer den blivande musikern och tonsättaren som 
ung gosse, klädd i gul väst med en blå gördel om livet. Fonden

Margareta Helena Gripenwald, f. Wennerstedt (1732—1800).
A v C. Fr. von Breda.

är ett landskap med vid utsikt mot blånande berg. Gossens käns* 
ligt intelligenta drag, med de stora mörkgrå, åt sidan blickande ögo* 
nen, ge här icke blott en lyrisk känslostämning, utan även ett in* 
tryck av det tidigt mognade barnets spröda själsliv. I porträttet av 
riksantikvarien Johan Fredrik Thieleman (Sinebr. saml.) 2 och i bil* 
den av en okänd dam (Ateneum) 3 hava vi exempel på den brunak*

1 F. 1789. Midjestycke en face. Duk: H . 72, br. 62 cm. Sign: »C . F. von 
Breda pinx. 1802.»

2 Bröstbild åt h. Duk. H . 42, br. 34 cm. Sign: »Breda p. 1790.»
2 M idjebild en face, ansiktet något till v. Duk. H . 64, br. 50 cm.
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tiga färgskala, som han ofta, i synnerhet vid senare år använde. Dam* 
porträttet i halvfigur är hållet i gulbruna och bronsaktiga färger, 
med rött på kinder och läppar, d. v. s. i den kolorit, som professor 
Oswald Sirén kallar Bredas »okyska färgskala.» Det skissartade ut* 
förandet har emellertid bevarat det omedelbara naturintrycket och 
utkastets friskhet. Till sin konstnärliga kvalitet svagt, genom sin 
storlek anspråksfullt och i sitt känsloinnehåll sentimentalt är porträt* 
tet av fru Margareta Helena Gripenwald, f. Wennerstedt (Ateneum). 1 
Sentimentaliteten är ju  i högsta grad betecknande för tiden, men 
därtill inskränker sig väsentligen tavlans intresse -  detta så mycket 
mer som det långt drivna utförandet berövat bilden den egenskap, 
som utgör det föregående porträttets charme. Bakom den sittande 
figuren står en stor harpa och reser sig en pelare, i bakgrunden ses 
skymten av ett landskap, upptill hänger det obligata, röda draperiet.

I samband med upptäckten av Herculanum och Pompeji i med* 
let av 1700*talet uppflammade i hela Europa ett livligt intresse för 
den gamla skönhetsvärld, som där blottades. Det var detta nyvak* 
nade intresse för antiken, som gav den konstnärligt starkaste impul* 
sen åt oppositionen mot rokokon och som inledde den konstströmning, 
vilken kastade både rokokon och upplysningstidens realistiska strävanden 
över ända. Ett allvarligt, men ensidigt imiterande av antiken ersatte 
nu ej blott Tanden regimes glittrande lättsinne, utan även den an* 
slutning till naturen, vars yttringar i Sverges porträttkonst från 1700* 
talet vi redan haft det rikligaste tillfälle att iakttaga. Om konsten 
med nyklassicismen eller empiren vann mer än den förlorade är en 
fråga, vilken vi här icke behöva utreda. Man brukar uppgiva 1783 
-  året för konung Gustav III:s italienska resa -  som gränsåret för ny* 
klassicismens intåg i Sverge. Samma år målade Wertmiiller sin Ari* 
adne på Naxos, i en antikiserande stil och med plastiskt verkande 
modellering, men på då modärnt vis sötaktigt sentimental, d. v. s. enligt 
en för antikens väsen främmande uppfattning.

A dolf Ulrik Wertmiiller2 reste efter några års studier i Paris 
år 1775 till Rom, där han ritade antika statyer, målade för fransman* 
nen Vien och studerade Winckelmanns konstfilosofi. Utom i hans 
två stora mytologiska bilder, Ariadne och Danaé med guldregnet, 
målad 1787 (båda i Nationalmuseum, Stockholm), visar sig frukten av 
dessa antikstudier i en viss grad även i hans porträtt. Han målade 
gärna sina modeller utklädda i s. k. fornromerska kostymer, ofta 
t. o. m. ganska oklädda, såsom t. ex. det bekanta porträttet av Gustaf

1 Helfig. i nat. storl. Sittande vänd åt v. Duk. H . 206, br. 158 cm.
2 A dolf Ulrik Wertmiiller, f. 1751, d. 1811 i Amerika; vistades 1772—97 i 

Frankrike, Wien, Italien, Spanien, Am erika; i Sverge 1797—99, från 1800 åter i 
Amerika. Ledamot av akademin 1783.
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Gustaf Mauritz Armfelt (1756—1814). A v A. U. Wert muller.
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Mauritz Armfelt i skytisk dräkt. Ett porträtt av Armfelt i Ateneum 1 
är icke avsiktligt antikiserande, men står i alla fall med sin betoning 
av formgivningens plastiska verkan och sin släta regelbundenhet i 
skarpaste motsats till rokokons nyckfulla livlivhet och Bredas måle* 
riska behandlingssätt. Ansiktsuttrycket är oberört, man saknar i dess 
andliga neutralitet den glimt av liv, som kunde göra porträttet till 
något mera än blott en spegling av anletsdragen. Färgerna äro klara 
och kalla, utan skuggor och ljusdunkel. Mycket påminnande om 
detta, men betydligt livfullare, ett verkligt mästerverk i sitt slag, är 
det vackra porträttet av skådespelerskan Eckermann (eller M:lle 
TEclair?) i Sinebrychoffs sam lingar2, målat 1784 i Paris. Det fin* 
nes i tre repliker. Klädd i en mycket urringad, enkel, vit dräkt 
med violett skärp och brun sidensjal, blickar den vackra, unga, nå* 
got fylliga damen på åskådaren med en småleende min och livliga 
ögon. M ot en blågrön bakgrund avtecknar sig vackert hennes stora 
bruna hår. M ed en senare stils former förenar sig här rokokotidens 
spirituella elegans och lätta sinne. Signerat 1786 i Paris är ett port* 
rätt av Roslin (Sinebr. saml.) 3, uti en rätt originell ställning med krop* 
pen rakt framifrån och huvudet i full profil. Den helt i brunt hållna 
tavlan verkar en smula akademiskt torr, med omsorgsfullt skulpte* 
rade former och asketisk färgskala. Någon framstående färgkonstnär 
blev Wertmiiller aldrig. -  Ett porträtt av konstnärens syster Juliana 
Elisabet König, f. Wertmiiller (Sinebr. saml.) 4, är intressant såsom 
det enda kända pastellporträtt av Wertmiillers hand. Det ansluter 
sig helt och hållet till rokokotidens pastellporträttstil. Färgerna ha 
samma skimrande lätthet och uttrycket samma pigga livlighet, som 
Lundberg varit en sådan mästare i att framtrolla. Den redan åldrade 
damens fetlagda ansikte, med dubbelhaka och små, vänliga ögon, är 
framställt med mycken älskvärdhet. Ehuru Wertmiiller redan står 
nära nyantiken, visar han här, att han likväl ännu ej är främmande 
för det föregående skedets konst, med vars uttryckssätt han visar sig 
vara fullt förtrogen.

Wertmiiller är, jämte Breda, den siste värdige representanten för 
det äldre svenska porträttmåleriet. Liksom litteraturen går måleriet 
i början av det nittonde seklet -  oavsett biedermeier*riktningen -  
i två huvudfåror, nyklassicismen och romantiken, vilka på sätt och

1 Bröstbild en face. Duk. Oval. H. 72, br. 60 cm.
2 Bröstbild en face. Duk. Oval. H. 65, br. 54 cm. Sign: »A . Wertmiiller 

S. å Paris 1784.»
a Profilbild t. vänster. Duk. Oval. H . 65, br. 54 cm. Sign: »A . Wertmiiller. 

S. å Paris 1786.»
4 F. 1744. d. 1812. Bröstbild, face åt h. Pastell. Fl. 52, br. 41 cm. På bak- 

sidan längre inskription.
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vis redan hava var sin första företrädare i Wertmuller och Breda. Men 
ju  längre vardera riktningen framskrider, desto mer tränges porträttet 
tillbaka från sin förut dominerande ställning. Det är andra uppgifter, 
som numera huvudsakligen sysselsätta konstnärerna: den fosterländska 
historiemålningen och nordiskt mytologiska ämnen upptagas, bieder* 
meirarne hängiva sig åt genremålningen, landskapsmålningen bedri* 
ves med stigande iver. Det svenska måleriets första blomstringstid 
är avslutad. M ed undantag av de i Finland födde målarne Lauréus 
och Finnberg, äro dess följande utvecklingsskeden i allmänhet endast 
genom tillfälliga förvärv representerade i Helsingfors gallerier.

Karin Westzynthius.

M:lle Eckermann (?). A v  A. U. Wertmiiller 1784.



Bibliografi över Finlands arkeologiska litteratur
1918- 1925.

Såsom det tredje i sitt slag och som omedelbar fortsättning 
till föregående bibliografier framträder föreliggande arbete. Av de tidis 
gare, båda uppgjorda av prof. A. M. Tallgren, publicerades det första 
i FFT XX V II och behandlade den arkeologiska litteraturen intill år 
1914; det andra, omfattande perioden 1914—1917, ingick i SM  för 
år 1917.

Det har varit en oskattbar lättnad för mig, att riktlinjerna för 
ett dylikt arbete redan tidigare uppdragits. Så har jag ock i huvuds 
sak följt dispositionen i 1917 års bibliografi. Enligt detta mönster 
behandlas här Finland berörande och i Finland utgiven arkeologisk 
litteratur, liksom ock museologi. Begreppet arkeologi är taget i vids 
sträckt bemärkelse, t. ex. fornkunskap eller förhistoria, vilket innebär, 
att arkeologiens hjälpvetenskaper, ortnamnforskning, geologi, etnos 
grafi, religionss och sagohistoria m. fl., här blivit representerade. 
Endast klassisk och orientalisk arkeologi kunna sägas utgöra nya 
objekt.

Det har ofta varit svårt att avgöra, vad som borde tagas med 
och vad icke, och inkonsekvenser hava möjligen blivit gjorda. I 
principiella frågor och svårigheter av allehanda slag hava prof. A. 
M. Tallgren, fil. dr C. A. Nordman, fil. mag. A. Europaeus och Nas 
tionalmuseets övriga tjänstemän välvilligt bistått mig, vilket jag med 
största tacksamhet vill framhålla.

Beträffande författarregistret är uppställningen densamma som tidis 
gare. Sakregistret däremot omfattar numera följande huvudgrupper, 
nämligen NordsEuropa jämte ÖstsEuropa och Nord*Asien» klassisk 
och orientalisk arkeologi samt museologi. Därjämte finnes en kors 
tare förteckning med särskilda uppslagsord.

Förkortningar: Aarboger =  Aarboger for nordisk Oldkyndigs 
het. J .  S. FsOu =  Journal, de la Societé Finnosougrienne FFT 
=  Finska Fornminnesföreningens Tidskrift. FM  =  Finskt Museum. 
FT  =  Finsk Tidskrift. HistsAik. =  Flistoriallinen Aikakauskirja.
S.sBer. d. Gel. E. Ges. =  SitzungssBerichte der Gelehrten estnischen 
Gesellschaft. SM  =- Suomen Museo.
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F örfattarregister.

[Ahlqvist, A )
Luettelo Haminan kaupungin museossa löytyvistä esineistä. 
8:0, 13 s. Hamina 1923. (Finnes även på svenska).

Ailio, J .
1. Ladogafrågan. Teknikern 1918. Medd. jr. Geol. Föreningen 1918.
2. Liuksialan m aanviljelysmuseo. 2 s. SM  X X V . 1918, s. 50 ff.
3. Antropologia ja  antropogenia. 5 s. Valiiotieteiden käsikirja I, s. 65 ff. (1919).
4. Om handeln mellan Finland och angränsande länder under stenåldern. 7 s. 

Rig 1920, s. 1 ff. ( -  Stud. tillägn. O. Almgren.)
5. Rapolan muinaislinna Sääksm äellä. 20 s. +  9 fig. SM  XXV11— X X V III .  

1920—1921, s. 28 ff.
6. Suomen vanhat linnat. 16 s. +  11 fig. Oma maa I I  (2:dra uppl.) s. 50 ff.

7. Karjalaiset soikeat kupurasoljet. ( 4 - Z u s a m m e n f a s s u n g )  
61 s. + 17 s. +  4 s. +  34 fig. FFT. X X X II; 3. 1922.

8. Hämeen museon opas. 48 s. (ill). Tampere 1922 (2:dra uppl.)
9. Anmälan av A. Europaeus, Fornfynd från Esbo och K yrkslätt socknar (F F T  

X  X  X  1 1: I). 6 s . Hist. Aik. 1922, s. 225 ff.

10. Fragen der russischen Steinzeit. 110 s. 4 35 fig. FFT . X X I X : 1. 
1922.

11. Ovatko Pohjanm aan jättiläislinnat m uinaisjäännöksiä? 19 s. +  12 fig. SM  
X X IX . 1922, s. 1 ff.

12. Onko suomalais-ugrilainen alkukoti ollut Skandinaviassa vaiko Venäjällä? 
11 s. Hist. Aik. 1923, s. 78 ff.

13. Indogermaanilaisen alkukansan leviäm isestä. 4 s. S. Tiedeak. es. ja  ptk. 1923, 
s. 55 ff.

14. K atsaus Viron myöhäisirnpiin arkeologisiin tutkimuksiin. 18 s. +  18 fig. 
SM  X X X . 1923, s. 41 ff.

15. Venäjän kivikauden kysym yksiä. Vastine A. M. Tallgrenin arvosteluun. 4 s. 
SM  X X X . 1923, s. 59 ff. ( J  f r. T  a 11 g r e n, A. M. 38).

16. Esihistoriallisia tutkim ustehtäviä. 7 s. +  4 fig. +  1 kart. Ensimmäiset museo- 
päivät Helsingissä v. 1923. Hels. 1923, s. 19 ff.

17. Opas ulkomaisella arkeologisella osastolla. (Suomen Kansallis* 
museo). 8:o, 32 s. Hels. 1923. (Finnes även på svenska).

18. Helsingin yliopiston kansliavirastolle. 14 s. Hels. 1923.
19. Tuuloksen m uinaislinnat. 7 s. +  4 fig. SM  X X X I . 1924, s. 32 ff.
20. Kulttuurin synty ja  kehitys. 18 s. +  21 fig. Maapallo I (1924), s. 141 ff.

Allardt, A
Borgå sockens historia. 527 s. +  1 karta (ill.). Hels. 1925.

Analecta archaeologica Fennica VI. 175 s. 8:o. Hels. 1922. (Inneh. 
Muinaist. Toimikunnan vuosikertomukset 1916— 1920).

Appelberg, K. E.
Lappeenrannan kotiseutuyhdistyksen museo. 3 s. +  1 fig- Kotiseutu 1921, 
s. 19 ff.
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Appelgren-Klvalo, Hj.

1. O petusta muinaistieteessä. U. S. 1920, n:o 47, 48 ( +  särtryck).
2. Kuvaryhm ä Abakanilta. 2 s. +  1 fig. SM  X X V I / - X X V 111. 1920—1921, 

s. 76 ff.
3. En permisk fågelbild funnen i finsk jord. 3 s. +  4 fig. FM  X X X I. 1924, 

s. 81 ff.

Asetus muinaistieteellisen toimikunnan uudestaan järjestämisestä. 
Annettu Helsingissä, 10 päivänä syyskuuta 1920. Suomen Asetusko* 
koelma 1920, n:o 274, ss. 754— 759.

Asetus muinaistieteellisen toimikunnan uudestaan järjestämisestä 
annetun asetuksen täytäntöönpanosta. Annettu Helsingissä, 10 päis 
vänä syyskuuta 1920. Suomen Asetuskokoelma 1920, n:o 275, s. 760.

Asetus siitä hallinnosta, joka tarkoittaa muinaisaikaisten muistos 
merkkien rauhottamista ja  suojelemista Ahvenanmaalla. Annettu Hels 
singissä, 18 päivänä lokakuuta 1924. Suomen Asetuskokoelma 1924, 
n:o 263, ss. 1093—1096. Se även Opetusministeriön päätös.

Asiakirjoja yliopistoasioissa. Handlingar i universitetsärenden. 
N :o 2. Suomen ja pohjoismaiden arkeologian professoriviran täyts
täminen. Asiantuntijain lausunnot. (A. W. Brogger, Hubert Schmidt, 
K- Grotenfelt. Hels. 1923.

Aspelin, J. R.
M. A. Castrénin muinaistieteellinen perintö. 25 s. J .  S . F.-Ou X X X : 2. Hels. 
1913—1918.

Auer, O.
Die postglaziale Geschichte des Vanajavesisees. (Finskspråkigt 
referat: Vanajaveden historia postglasialiaikana). 134+22 +  10 text fig.
+  10 Pl. 4- 11 Bilagar. Metsätiet. koel. julk. —  Comm. ex inst. quaest. forest. 
Finl. ed. N:o 8. —  Ingår även i Bult. de la comm. géol. de Finl. N:o 69. Hel- 
singfors 1924.

Barthold, W.
Neuere Forschungen in Turkestan. 10 s. J .  S. F.-Ou. L X : 3. 1924. 

Björkman, E.
Beowulfforskning och mytologi. 22 s. F T . Tom. 84. 1918, s. 251 ff.

Blicbernicht, E. G.
Neue Funde aus dem Pernauflusse. Fundbericht von den J .  1920— 1922, 
17 s. +  2 Pl. +  1 kar*, f p t  X X X IV : 2. Helsingfors 1924.



Boéthius, A.
1. Nya forskningar om Greklands äldsta  historia. 5 s. Nya Argus X V I. 1923, 

S. 5 ff.
2. Greklands äldsta historia. 5 s. Nya Argus X V I. 1923, s. 29 ff.

Boldt, R.
Lohjan kotiseutututkim us ensimmäisen 25-vuotiskautenaan 1894— 1919. Se 
kap.: Lohjan museo. 5 s. +  2 fig. Kotiseutu 1922, s. 76— 82. P å svenska i 
Hem och Hembygd 1923, s. 98 ff.

Bonsdorff, P. v.
Undersökningar över tand- och käkförhållanden hos i Finland boende män- 
niskor under järnåldern. 22 s. +  12 fig. Finska Tandläkarsällskapets För- 
handlingar 1924, s. 19 ff.

Boström, H. J .
1. Num ism atiikka, rahalöydöt ja  -kokoelmat. 16 s. +  1 pl. Aurora 1922, s. 65 ff.
2. D jur- och växtm otiv på romerska mynt. 26 s. +  34 fig. FT . Tom 96. 1924, 

s. 81 ff.

B(runila), B.
Alarik T avaststjerna f* Arkitekten— Arkitehti 1922, s. 64.

Bregger, A. W.
Se A siakirjo ja yliopistoasioissa.

Böök, A. Th.
Hämeenlinnan museo. 3 s. Kotiseutu 1920, s. 11 ff.

Czekanowski, J .
Anthropologische Beiträge zum Problem des slawisch-finnischen Beziehunger/. 
F F T  X X X V : 4. Hets. 1925.

Dillström, R.
Kalevalan maantieteellinen pohja ja  historiailinen tausta . 35 s. Torpedovene 
S  2:n muisto, Hels. 1925, s. 175 ff. På svenska: Kalevalarunornas geografiska 
bakgrund och historiska botten. 30 s. Torpedbåten S . 2 :s minne, s. 139 ff.

Donner, K.
i . Zu den ältesten Beriihrungen zwischen Samojeden und Turken. 42 s. J .  S . F- 

Ou. X L : 1. 1924.
2. Ober sogdisch nöm »Gesetz» und sam ojedisch nom »Himmel, Gott». 8 s. Studia 

Orientalia I. 1925, s. 1 ff.

Ekholm, G.
1. Det baltiska kulturom rådet. 11 s. +  4 fig. Fornvännen 1920, s. 207 ff.
2. När kommo svenskarna till Finland? 13 s. +  1 fig. Fornvännen 1921, s. 48 ff.
3. Finländska stenåldersfrågor ur svensk synpunkt. 17 s. +  4 fig. Fornvännen 

1922, s . 141 ff.
4. De arkeologisk-etnologiska problemen i Östersjöom rådet. 29 s. -f 8 kart.

Ymer 1923, s. 51 ff.

-  42 -



-  43 -

Ekholm. H. J .
Fornläm ningar i T jökar. 3 s. Nya Argus 1925, s. 189 ff.

Ensimmäiset museopäivät Helsingissä v. 1923. Selonteko ko* 
kouspäivistä ja esitelmät. 109 s. (ill.) Hels. 1923.

Europaeus, A.
1. Förvärv till Nationalmuseet åren 1916 och 1917, Stenåldern. 20 s. +  11 fig. 

FM  X X V . 1918, s. 11 ff.
2. Entisajan  aseistuksesta I— V III. Suomen Sotilas 1919, n:na 14— 15,16,18— 19, 

22, 25—26, 27, 29—30, 33.
3. Suomen vanhimmat kiviaseet. 20 s. +  1 karta +  10 fig. Hist. Aik. 1919, s. 42 ff.
4. Skandinavilaista muinaistieteellistä k irjallisuutta. (O. Montelius: Minnen 

från vår forntid I, Stockholm 1917; Dens.: Germanernas hem. Stockholm 
1918; N. Åberg: D as nordische Kulturgebiet in Mitteleuropa während der 
jungeren Steinzeit I—  II. Upps,. 1918; S. Miiller: Stenalderens K unst i Dan- 
mark, Kjobenhavn 1918). I l s .  Hist. Aik. 1919, s. 336 ff.

5. Suom alaiset muinaislinnat. Suomen Sotilas 1919, n:o 46.
6. Översikt av  den skandinaviska importen till Finland under stenåldern. 7 s. +  

31 fig. +  1 kart. Rig 1920, s. 107 ff.; Ingår även i Studier tillägnade Oscar 
Almgren 19 */n 19.

7. Kansallismuseon esihistoriallinen osasto. Otava 1920, s. 182— 188.
8. Primitiivinentaide— kulttuuritaide. Stenmans Konstrevy 1920, s. 78— 81.
9. Förvärv till Nationalmuseet åren 1918 och 1919, Stenåldern. 20 s. +  7 fig. 

FM  X X V I I - X X V I I I .  1920—1921, s. 15 ff.

10. Opas Rauman museossa kävij öille. 52 s. Rauma 1921.
11. Taiteen rappeutuminen. Suomen Kuvalehti 1922, N:o 1.
12. Fornfynd från Kyrkslätt och Esbo socknar. V III +  208 s. + 

34 textfig. +  18 pl. F F T  X X X I I :  1. 1922.
13. Säkkijärven Ravin kivikautiset asuinpaikat. 12 s. +  20 fig. SM  X X IX . 1922, 

s. 20 ff.
14. Muinaistutkimuksen tehtävistä K arjalassa . Kalevalaseuran Vuosikirja 1923.
15. Museoesineiden luettelemisesta. 6 s. +  4. Ensimmäiset museopäivät Helsin- 

gissä v. 1923. Hels. 1923, s. 79 ff.
16. Uudenmaan m uinaisuudesta. 16 s. +  12 fig. Finlandia, Vuosikirja 1923, 

s. 43 ff.
17. Polemik i nordiska stenåldersfrågor. 34 s. +  7 fig. FM  X X X I. 1924, s. 31 ff.
18. Maarian pitäjän  kivikautiset asuinpaikat. Uusi Aura 1924, 17. II . N:o 47.
19. K atsaus Suomen esihistoriaan. 19 s. +  63 fig. Oma maa V, (2:dra uppl.), 

s. 162 ff.
20. Suomen kiinteät muinaisjäännökset. 14 s. +  19 fig. Oma Maa V, (2:dra 

uppl.), s. 774 ff.
21. Finnland: Steinzeit. 5 s. +  5 Pl. +  4 kart. Ebert: Reallexikon der Vorgeschichte

111. Berlin 1925, s. 324 ff.
22. Eteläpohjanm aan asutuskysym yksiä muinaistutkimuksen kannalta lähtien. 

Kalevala-Seuran Vuosikirja 1925. ( J f r  Karsten 13).
23. Kansallismuseon kivikauden kokoelmain kasvu vuosina 1920— 1923. 42 s. +  

20 fig. SM  X X X II  1925, s. 12 ff.
24. Suotnenmaa I, III— V II, (redogörelse för de olika socknarnas fornminnen).
25. Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte. I. Antrea. 1 s., s. 198. III. Bootaxt-
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Kultur. B. Finnland. 2 s. +  1 Pl., ss. 113— 114. (I II . Finnland: Steinzeit, 
se n:o 21). III. Finnländisch-schwedische Beziehungen im Neolithikum. ss. 
353— 354. Finnländische Streitäxte. 1 s., ss. 352—353.

Flnnberg, J .
1. Se Konow, W. v. -  Finnberg, J.
2. Turun kaupungin historiallinen museo. 8. s. -f 2 fig. Kotiseutu 1920, s. 85 ff. 

FJnne, J .
1. Asutuksen määrääminen arkeologian ja historian avuila. 5 s. SM  X X IX .

1922, s. 36 ff.
2. Hämeen läänin asutuksen muodostuminen. 3 s. Hist. Aik. 1923, s. 100 ff.

Finska Fornminnesföreningens Tidskrift. X X IX , 1922; XXX. 
1920; X X X I. 1919; X X X II. 1922; X X X III. 1922; XX X IV . 1924.

Finskt Museum. (Se Suomen Museo).

FHnck, E.
Suomalaisten ensimäinen maininta historiassa. 1 7 s. Aika 1921, s. 238 ff. 

F orss B.
Ålands kulturhistoriska museums brand. 2 s. FM  X X V I. 1919, s. 26 ff.

Förordning angående omorganisation av arkeologiska kommis* 
sionen, given i Helsingfors den 10 sept. 1920. Finlands Författ= 
ningssamling 1920, n:o 274, s. 753—759. (Finnes även på finska).

Förordning angående verkställighet av förordningen rörande 
omorganisation av arkeologiska kommissionen, given i Helsingfors 
den 10 sept. 1920. Finlands Författningssamling 1920, n:o 275, s. 760. 
(Finnes även på finska).

Förordning angående ordnande av den förvaltning, som avser 
forntida minnesmärkens fredande och bevarande på Åland, given i Hel* 
singfors den 18 okt. 1924. Finlands Författningssamling 1924, n:o 
263, s. 1093—1096. (Finnes även på finska). Se även Undervisnings- 
ministeriets beslut.

Forsblom, V. W.
1. Theodor Schwindt | .  2 s. +  1 portr. Hembygden 1918, s. 92.
2. En offersten i Esse. 2 s. +  1 fig. FM  X X V 11—X X V 1 11. 1920—1921, s. 13 ff.

Grotenfelt, K.
1. Ruotsalaisten IFnnella vuosisadalla Suomeen tekem istä viikinkiretkistä. 9 s. 

Hist. Ark. X X V 11: 3. 1918.
2. Suomensukuisten kansojen entisistä asunsijoista Itä-Europassa. 12 s. Suomal. 

Tiedeak. Esit. ja  Pöytäk. 1919 (Hels. 1920), s. 54 ff.
3. Erik den helige och hans korståg till Finland. 15 s. Hist. Tidskr. f. Fint. 1920, 

s. 111 ff.
4. Ovatko muinaissuom alaiset palvelleet skandinavista Tor-jum alaa? 13 s. 

Suomi V: 2.
5. Se A siakirjo ja yliopistoasioissa.
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Haataja, H.
Jyväskylän seminaarin museo. 3 s. Kosiseutu i921 , s. 7 ff. 

Hackman, A.
1. Förvärv till Statens H istoriska Museum 1916 och 1917, II: Bronsåldern;

III : Järnåldern . 22 s. +  25 fig. FM  1918, s. 31 ff.
2. E tt  nytt bildverk över Sveriges forntid. (O. Montelius: Minnen från vår forntid

I. Stenåldern och bronsåldern. Stockholm 1917). 6 s. FM  X X V . 1918, s. 53 ff.
3. De kräftform iga spännena, en finländsk parallellform till de skandinaviska 

näbbformiga spännena. 12 s. -p 31 fig. Studier tillägnade Oscar Almgren 
19 » /„  19. Ingår även i Rig 1919, s. 205 ff.

4. Johannes Reinhold Aspelin. 39 s. F F T  X X X : 1. 1920. ( J fr :  Översigt av
F. Vet. Soc. Förh. Bd. LV 1II. C. 1915—1916.

5. Förvärv till Nationalmuseet åren 1918 och 1919; II Bronsåldern; III Järn-
åldern. 15 s. +  16 fig. FM  1920—1921, s. 35 ff.

6. Suomén solidus-löydöt. 8. s. Hist. Aik. 1921, s. 3 ff.
7. Baltische Sprossenfibein aus Finnland. 9 s. +  14 fig. Festschrift Adalbert Bez- 

zenberger zum 14 April 1921 dargebracht, s. 68 ff.
8. Kap. Fornfynden i Det Svenska Finland II. 48 s. +  65 fig. 

Hels. 1922. Samma såsom särtryck: Germanerna i Finlands 
förhistoria. Hels. 1924.

9. Eisenzeitliche Peitschenstiele und Leitstockbeschläge aus Finnland. 8 s. -f 
8 fig. Studien zur vorgeschichtlichen Archäologie Alfred Gutze zu seinem 60 
Geburtstage dargebracht. Leipzig 1925, s. 207 ff.

10. Finnland: Eisenzeit. 12 s. +  8 Pl. +  1 kart. Ebert: Reallexikon der Vorge- 
schichte I I I . Berlin 1925, s. 334 ff.

11. Förvärv till National-Museum: Bronsåldern; Järnåldern , 1921— 1924. 30 s. 
+  56 fig. FM  X X X II . 1925, s. 24 ff.

Hallström, G.
Norrbottens län: K ap. »Arkeologi» jäm te beskrivningar över de särskilda sock- 
narnas fornminnen. Sverige VI, s. 851 ff. Stockholm 1924.

Hammarström, M.
Ein minoischer Fruchtbarkeitszauber. 17 s, +  4 fig. Ac'a Academice Aboensis; 
Humaniora I I I :  2. 1922.

Handlingar i universitetsärenden (Se asiakirjoja yliopistoasioissa).

Hardén, A.
Orimattilan pitäjä. 362 s. (ill.) Lahti 1923.

Hedman, K.
V aasan museo. 3 s. +  2 fig. Kotiseutu 1920, s. 98 ff.

Helkel, A. O.
1. Friluftsm useet på Fölisön. V. 8:o. 20 s. Hels. 1919. (Finnes även på finska).
2. Seurasaaren ulkomuseo. Piirteitä alkuvaiheista ja  laajentam issuunnitelm asta. 

7 s. +  3 fig. +  1 karta. Kalevalaseuran vuosikirja I. 1921, s. 113 ff.
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Heikel, H. J .
Altertiimer aus dem Tale des Talas in Turkestan. I. Heikel,
H. J.: Grabuntersuchungen; II. Retzius, G : Schädelbeschreibung. 
47  +  16 s. +  31 pl. Travaux ethnographiqu.es VII. Hels. 1918.

[Helander, A.]
1. Viipurin museo. Opastava luettelo. 3—4, 5—6. 1917—1919 

och 1921-1923.
2. Viipurin museo. 2 s. Kotiseutu 1920, s. 101 ff.

Hellaakoski, A.
Vieraitten kulttuurien plastiikka. 12 s. Aika 1921, s. 343 ff.

Hidén, K. J .
1. Palatinus-kukkula ennenmuinoin ja  nykyään. 10 s. +  4 fig. Valvo ja  1918, s. 

220 ff.
2. Palatinus-kukkulan rauniot nykyisten tutkimuksien valossa. 18 s. Juhla- 

julkaisu O. E. Tudeerin 70-vuotispäiväksi 19 3%  20. Hels. 1920, s. 24 ff.
3. De senaste utgrävningarna i Pompeji. 21 s. F T  1924. tom 96, s. 360 ff.

Hildén, K.
Rotuprobleem eja K eski-Aasiassa. 9 s. Aika 1921, s. 189 ff.

Holtna, H.
1. Labyrintin alkuperästä. 14 s. +  9 fig. Hist. Aik. 1919, s. 1 ff.
2. Etu-Asian vanhimman historian tutkim uksia. 7 s. Hist. Aik. 1923, s. 14 ff.

Holmberg, U.
1. Elämänpuu. 140 s. +  40 fig. Hels. 1920.
2. Der Baum des Lebens. 156 s. +  50 fig. Ann. Acad. Scient. 

Fennicae. Ser. B : Tom X V I: 3. Hels. 1922-1923 .

Hultman, O. F.
1. H ärstam m a Finlands svenskar från Sverige? 49 s. F T  1920, Tom S8, s. 427 ff.
2. Finlandssvenskarnas härkom st. En replik till prof. K arsten. 67 s. F T  1921.

Tom 91, s. 3 ff. (se Karsten n:o 2).

Hyötönlemi, J .  E.
Selostus Lounais-Hämeen museon kokoelmista. 4 s. Lounais-Hämeen koti- 
seutu- ja  museoyhdistyksen vuosikirja I. 1924, s. 108 ff.

Hämäläinen, U.
Axel Olai Heikel. 3 s  +  1 portr. SM  X X X II . 1925, s. 1 ff.

Itkonen, T.
1. Eräs kaivaus Kuolanniemellä. 4 s. +  4 fig. SM  X X V . 1918, s. 35 ff.
2. Teorier om renskötselns uppkom st. 11 s. FM  X X V I. 1919, s. 30 ff.

Se även Suomen M uinaismuistoyhdistys.

Iverus, J .
Loviisan museo. 4 s. +  2 fig. Kotiseutu 1920, s. 35 ff.



I

Jaakkkola, J .
1. Pakanallisiin kulttitarkoituksiin »vihitystä» m aasta Suom essa. 17 s. +  

1 kart. Mém. de la Soc. Finno Ougr. L II . 1924, s. 67 ff.
2. Pohjois*Satakunnan vanha eräkulttuuri. 102 s. Satakunta: Kotb 

seutututkimuksia V. (U tg. av Satakunta nation.) Porv. 1923.
3. Pirkkalaisliikkeen synty. 219 s. Ann. Univ. Fennicae Aboen= 

sis. Ser. B : Humaniora II: 1. Turku 1924.
Jan sson , B.

Gammel-Tina. K yrkslätt hembygdsförenings museum. 16 s. +  5 jig. Hem och 
Hembygd 1919,116 ff. översatt till finska och förkortad i Kotiseutu 1921, s.10— 11.

Juvelius, E. W.
1. Suur-Sysm an asutuskysym yksiä. 21 s. Kotiseutu 1923, s. 19 ff.
2. Sysmän pitäjän historia I. 376  s. +  16 fig. Lahti 1925.

Kallio, N. V.
1. Uskelan museo. 2 s. Kotiseutu 1920, s. 93—94.
2. Porvoon museo. 4 s. Kotiseutu 1920, s. 52 ff.

Kampman, M.
1. R autaisten  muinaisesineiden säily tystapoja. 3 s. SM  X X V II— X X V U I.  

1920—1921, s. 52 ff.
2. Museoesineiden säilytysm enetelm istä. 7 s. Ensimmäisel museopäivät Helsin- 

gissä v. 1923. s. 90 ff.
3. Några konserveringsfrågor. 4 s. +  6' fig. FM  X X X II . 1925, s. 17 ff.

Kansallismuseo. Opas esihistoriallisella, historiallisella ja kansa* 
tieteellisella osastolla. Hels. 1920; N y upplaga 1922. -  Föreg.+  
Suomalais*Ugrilainen osasto. Hels. 1923; N y upplaga. 1924.
Separat: Esihist. osasto: Hels. 1920; H ist. osasto: Hels. 1919. Nya uppl. 1922, 
1923; K ansaliet. osasto: Hels. 1920; Suoin. ugril; osasto: Hels. 1923. —  Opas 
ulkomaisella osastolla, se Ailio 20.

Kannisto, A.
Vogulien aikaisem inista asuma- aloista paikannim itutkimuksen valossa. 34 s. 
Suomi 5: 2, s. 441 //.

Karjalainen, K. F.
1. Itäisten suomensukuisten kansojen itsenäisyydenajan historia. 

57 s. +  14 fig. Maailman Historiaa 111 (1920), s. 357 ff.
2. Jugralaisten uskonto 601 s. +  68 fig. Suomen suvun uskonnot

III. 1918. Densamma på tyska: Die Religion der Jugravöller. I. 
204 s. +  6  fig. FF. Communications V III (1921): II. 386 s. 
+  42 fig. FF. Comm. X I  (1922).

Karnakoski, A.
Pikkuhuomioita Pyysuon rantam ilta Kiskon p itä jässä . 2 s. SM  X X V I. 1919, 
s. 23 ff.

Karsten, T. E.
1. Varifrån har Finlands svensktalande befolkning kommit? Den 

fjärde nordgermanska nationaliteten. Hels. 1920.
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2. Till frågan om den finlandssvenska nationalitetens uppkom st. I. 36 s. F T
1920. Tom 89, s. 189 ff.; 11. 30 s. F T  1920, Tom 89, s. 294 ff.

3. Den fjärde nordgermanska nationaliteten. 1 s. Nya Argus 1920, s. 10.
4. Finlandssvenskarnas härkom st. E tt svar till Prof. O. F . H ultman. 19 s. F T

1921. Tom 91, s. 158 ff. (Se Hultman n:o 2.)
5. Om östersjöländernas äldsta folk- och ortnamn. 20 s. Arkiv för svenska Öster- 

botten. Band I (1921), s. 105 ff.
6. Naturforskning och bebyggelsehistoria. 13 s. F T  1922. Tom 93, s. 134 ff.
7. Germanernas hem. 10 s. Terra 1922, s. 96 ff.
8. K ap. Ortnamnens vittnesbörd i Det Svenska Finland 11. 43 s. Hels. 1922.
9. Zum Anfangsterminus der germanisch-finnischen Beriihrungen. 10 s. + 7  

kart. Societas Scientiarum Fennica: Comm. Human. Litt. I: 2. (1922).

10. Svensk bygd i Österbotten nu och fordom: I, X II +  690 s.; 
II, X I  +  400 +  I kart. Sv. Litt. Sällsk. skrifter C L V  (1921) 
och C L X X I  1923).

11. Ur ortnamnens historia. 11 s. Ymer. 1924, s. 335 ff.
12. Ober schwedische Ortsnanien in Österbotten. Selbstbericht. (Se svensk bygd 

i Österbotten nu och fordom I— II). 11 s. Finn.-Ugr. Forschungen X V II :  
Anzeiger. Hels. 1925, s. 41 ff.

13. Maan kohoaminen ja  asutushistoria. 15 s. +  1 kart. Valvoja-Aika 1925, s. 
346 ff. ( J f r  Europaeus 22).

14. Germanerna. En inledning till studium av deras språk och 
kultur. 206 s. Natur och Kultur n:o 42. Hels. 1925.

Karttunen, U.
Sortavalan museo. 2 s. Kotiseutn 1920, ss. 76—77.

Karvinen, V.
Kuopion historiallinen museo. 4 s. Kotiscutu 1921, s. 12 ff.

Kauppinen, M.
Porin eli Satakunnan museo. 9 s. +  1 fig. Kotiseutu 1920, s. 43 ff.

Killinen, I.
K ust. Killinen I. M uinaistutkijana ja  »Isänmaallisen Seuran» sihteerinä. 20 s. 
+  1 portr. Aarni (Kuopion isänmaallisen seuran toimituksia) IV, s. 71 ff. 
Kuopio 1924.

Killinen, Kalervo.
Kuopion isänmaallisen seuran kokoelmat. 6 s. Aarni IV, s. 39rff. (1924).

Kokkonen, H.
Pohjois-K arjalan museo. 3 s. Kotiseutu 1920, s. 19 ff.

Komonen, A.
Se Komulainen.

Komulainen, A. V. — Komonen, A.
Käkisalm en museo. 4 s. Kotiseutu 1920, s. 31 ff.

Konow, W. v.
1. Vagvisare i Å bo stads historiska museum. 100 s. +  plankarta 

(ill.) Åbo 1921; ny uppl. 1922.
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2. Opas Turun kaupungin historiallisessa museossa Turunlinnassa. 
8:0, 104 s. Turku 1921. N y upplaga 1923 {107 s. +  plankarta).

Konow, W. v. — Finnberg, J .
Opas Turun kaupungin historiallisessa museossa Turun linnassa. 
8:0, 107 s. Turku 1919.

Krohn, K.
1. Kalevalamkysymyksiä I. 232 s. J .  S. F.=Ou X X X V . 1918.
2. Onko Ahvenanmaa kuulunut Suomeen jo  pakanuuden aikana? 5 s. Juhla- 

julkaisu E. G. Palménin 70-vuotispäiväksi. Porvou 1919.
3. Skandinavisk mytologi. Olaus^Petri föreläsningar, Uppsala. 

228 s. +  16 fig. Hels. 1922.
4. Suomalaisten pakanalliset jum alat. 12 s. +  1 fig. Oma Maa I. (2:dra uppl), s. 

891 ff (1 :sta uppl. Del I, s. 615 ff).
5. Kalevalastudien I. 153 s. +  2 kart. F . F. Communications 

Vol. X V I. n:o 53 (1924).

Lagus, F. H. B.
Raum an museo. 9 s. +  3 fig. Kotiseutu 1920, s. 67 ff.

Lahden museo. 3 s. Kotiseutu 1921, s. 16 ff.

Laid, E.
Viron muinaislinnat. 7 s. +  4 fig. Valvoja-Aika 1924, s. 17 ff.

Laiho, A.
1. Mustialan maataloushistoriallinen museo. 22 s. +  23 fig. Forssa 1924.
2. Mustialan maataloushistoriallinen museo. 17 s. + 6  fig. Lounais-Hämeen 

kotiseutu- ja  museoyhäistyksen vuosikirja I. 1924, s. 91 ff.

Lanne, K.
Ilm ajoen museo. 4 s. +  2 fig. Kotiseutu 1920, s. 15 ;/.

Lantrådet i landskapet Åland. Berättelse avgiven till Ålands 
landsting över förvaltningsperioden 1922—1925. Se kap. Fornminnes* 
vården, s. 61—63. Mariehamn 1925.

Lindberg, H.
Die Schichtenfolge auf dem steinzeitlichen Fundplatz bei Korpilahti, Kirch- 
spiel Antrea, Län Wiborg. 4 s. +  2 Pl. F F T  X X V III : 3. 1920.

Lindqvist, S.
1. Finlands forntid. Svenska Dagbladet 1922. N:o 149. (6/«).
2. Till vår folkvandringstids historia. 23 s. +  9 fig. Fornvännen 1922, s. 166 ff.

Lång, J .  E.
Petalax hembygdsmuseum. 3 s. +  1 portr. Hem och Hembygd 1923, s. 56 ff.

Manninen, S.
1. Naantalin museo. 4 s. +  1 fig. Kotiseutu 1920, s. 39 ff.

4
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2. Viron Kansallism useo (Eesti R ahva Museum). 10 s. +  3 fig. SM. X X X . 1923, 
s. 12. ff.

3. Latvian  kansatieteellinen museo (L atv ija s etnografiskajs muzeijs). S s. +  
5 fig. SM  X X X I . 1924, s. i ff.

Mansikka, V. J .
Die Religion des Ostslaven I. 408 s. F. F. Communications X , 
n:o 43. Hels. 1922.

Meinander, K. K.
1. Hemmen och museerna. 3 s. Hem och Hembygd 1919, s. 11 ff.
2. Förvärv till Nationalmuseet åren 1917 och 1918. Den historiska avdelningen. 

9 s. +  1 fig. FM  X X V I. 1919, s. 1 ff.
3. D:o åren 1919— 1922. 12 s. +  4 fig. FM  1922, s. 42 ff.
4. Alarik Axel Tavaststjerna. 3 s. +  1 porlr. FM  1922, s. 11 ff.

Melander, K. R.
Kotiseutututkim uksesta ja  koulumuseoista. 6 s. Kotiseutu 1922, s. 22 ff.

Merhart, G. v.
1. Beiträge zur Urgeschichte der Jenissei-Gubernie. I. 46 s. -f 9 'fig. F F T  

X X X IV : 1. 1923 (Hels. 1924).
2. D:o I I . F F T  X X X V : 2. Hels. 1924.

Mikkola, J .  J .
Die Namen der Völker Hermanarichs. 11 s. Finti.-Ugr. Forsch. Band XV. 
1914—1922, s. 56 ff.

J .  M. M(ontin)-T(allgren).
Se Tallgren.

Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomukset (Se Anal. arch. Fennica) 1916— 
1920.

Nationalmuseum. Vägledning i förhistoriska etnografiska och 
finsk^ugriska avdelningarna. 41 +  27 + 52  +  33 s. Hels. 1923. N y  
upplaga 1924. Separat: Förhist. avd. Hels. 1923. Ny uppl. 1924; H ist. avd. 
Hels. 1921. Ny uppl. 1924; Etnografiska avd. Hels. 1920; Finsk-ugriska avd. 
Hels. 1923. —  Om vägledning i utländska avdelningen, se Ailio 20; Nationalmuseum. 
Kurze Fuh rerdurch  das Nationalmuseum . 18 s. +  1 karta. Hels. 1918.

Nederström, P.
Kuopion luonnontieteellinen museo. 9 s. + 2  fig. Kotiseutu 1920, s. 22 ff.

Nerman, B.
Det svenska rikets uppkomst. I V  + 271 s. +  V III pl. Stock= 
holm 1925.

Nieminen, K.
1. Lahden kauppalan historia. 421 s. +  30 fig. +  2 kart. Lahti 

1920.
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Nordman, C. A.
1. Studier öfver gånggriftkulturen i Danmark. 112 s. +  21 fig.

Kjobenhavn 1918. Ingår i Aarboger III : 7, 1917, s. 221 ff.
(1918) (Även diss.)

2. Jaettestuer i Danmark. N ya fynd. 118 s. +  106 fig. +  V II  
pl. Nordiska Fortidsminder II: 2 (1918).

3. Ormar och hällristningar. Oldtiden. 8.
4. Skaldvngernes stenyxor. 14 s. +  20 fig. Aarbeger I I I :  8. 1918, s. 137 ff.(1919).
5. Offerbrunnen från Budsene. 25 s. +  10 fig. Aarbeger I I I :  10, 1920, s. 63 ff. 

(1921).
6. Den fjärde nationaliteten? 3 s. Nya Argus 1920.
7. Nationalmuseet. Den förhistoriska avdelningen. Arena V. 1920.
8. AngloäSaxon coins found in Finland. 92 s. +  1 kart. +  2 pl. 

Hels. 1921.
9. Bidrag till frågan om de mandelformiga flintredskapens ålder. 9 s. +  3 fig. 

FM  X X V II—X X V 1II. 1920— 1921, s. 65 ff.
10. Pohjoism aisia kivikauden kysym yksiä. 14 s. Aika XV . 1921, s. 323 ff.
11. Viikinkiajan taidetta. 12 s. +  9 fig. Valvo ja  1921, s. 401 ff.
12. Oscar Montelius. Nya Argus 1921.
13. Silfverringen från Ukonsaari i Enare. 9 s. +  2 fig. FM  X X IX . 1922, s. 1 ff.
14. Östsvensk boplatskultur och finländsk stenålder. 18 s. +  13 fig. FM  X X IX .  

1922, s. 23 ff.
15. Hävinnyt kultalöytö. 4 s. +  1 fig. SM  X X IX . 1922. s. 32 ff.
16. Some Baltic Problems. 18 s. The Journal of the Ruyal Anthropological Institute 

H l .  1922, s. 26 ff. ( ( J f r  Peake).
17. E tt  arkeologiskt bidrag till Erikslegenden. I l s .  + 4  fig. Finska kyrkoliistoriska 

samfunds årsskrift 1917— 1921. Jyväskylä 1923.
18. Nordens äldsta mynt. 18 s. +  12 fig. FM  X X X . 1923, s. 15 ff.
19. The archaeological litterature of Finland in 1922. Man 23. 1923.
20. K arjalan  rautakauden kulttuurin alkujuuret. 4 s. +  7 fig. Suomen Heimo 1923, 

s. 185 ff.
21. Karelska järnåldersstudier. 200 s. +  166 fig. F F T  X X X IV : 3. 

1924.
22. Das National-Museum in Finnland. Ostsee-Rundschau II. 1925.

Noreen, A.
Nordens äldsta folk- och ortnamn. 27 s. Fornvännen 1920, s. 23 ff.

Ojansuu, H.
1. A urajoki. 2 s. SM  X X V . 1918, s. 43 ff.
2. Virolais-suomalaisista esihistoriallisista suhteista paikannimien valossa. 14 s. 

Viron Päivä. Hels. 1919, s. 43 ff.
3. Kainulaisten kansallisuus, etupäässä paikannimitutkimuksen valossa. 10 s. 

Valvoju 1919, s. 186 ff.
4. Nimistä Suoma, Suomi, suomalainen ja  suomalaisheimon asum a-alueista. 

15 s. Turun suomalaisen Yliopistoseuran Vuosikirja 1919, s. 131 ff.
5. Suomalaista paikannimitutkimusta I. X V I  +  274 s. Turun 

suomalaisen yliopistoseuran julkaisuja. Hels. 1920.
6. Suomen suvun esihistoria. 11 s. +  1 kart. Oma M aa I (2 : dra uppl.), s. 318 ff. 

(1 uppl., Del. I, s. 271 ff).
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7. Idrisin Daghwada. 2 s. Kotiseutu 1922, s. 21—22.

Olavinlinnan sotam useo. Kotiseutu 1921, s. 26.

Opetusministeriön päätos sisältävä muinaistieteellisen toimikun* 
nan ja  valtionarkeologin sekä toimikunnan virka* ja palvelusmiesten 
johtosäännön. Annettu Helsingissä, 31 päivänä joulukuuta 1925. 
Suomen Asetuskokoelma 1925, n:o 589, ss. 1421—1428. (Se även 
Asetus).

Paasonen, H.
Beiträge zur Aufhellung der Frage nach der Urheimat der finnisch-ugrischen 
Völker. 19 s. Annales Universitatis Fennicae Aboensis. Series B. Tom 1. 
N:o 5. 1923.

Palmén, E. G.
Suomen Kansallismuseo. 10 s. +  6 fig. Oma Maa I (2:dra uppl.), s. 578 fj. 
( =  1 uppl. del. VI, s. 728 ff.)

Paulaharju, S.
1. Oulun museo. 4 s. +  2 fig. Kotiseutu 1920, s. 56 ff.
2. Oulun museon opas. 8 :o. 22 s. Oulu 1922.

Peake, H.
The Finnic question and some Baltic problems. 23 s. +  8 kart. The Journal 
of the Royal Anthropological Institute. X L IX . 1919, s. 181 ff. ( J fr  Nordman 16).

Perä-Pohjolan ja  Lapin m aakuntam useo Torniossa. 2 s. Kotiseutu 1920, ss. 83— 84. 

Pietarsaaren museo. 2 s. +  1 fig. Kotiseutu 1921, ss. 27— 29.

Pipping, H.
1. Ortnamnens vittnesbörd om gångna tiders språk. 19 s. Förh. o. Upps. X X X I.  

1917, s. 362 ff. (Hels. 1918).
2. Finländska ortnamn. X X  +  139 s. Skrifter utg. av Åbo A ka* 

demi kommite 7. Hels. 1918.
3. Till frågan om bosättningsförhållandena i Östra-Nyland. 30 s. Hist. Tidskr. 

f. F . 1919, s. 1 ff.
4. Eddastudier I. 52 s. +  1 pl. Stud. i nord. fil. 16. 1925. 

Pälsi, S.
1. K aivaus Pitkäjärven kivikautisella asuinpaikalla R äisälässä v. 1915. 10 s. 

+  6 fig. SM  XX V . 1918, s. 25 ff.
2. Ein steinzeitlicher Moorfund. (K orpilahti). 19 s. +  7 fig. +  VI Pl. F F T  

X X V III . 1920: 2.
3. Simo Iivonen f . SM  X X IX . 1922, s. 51.

Ramsay, A.
Esbo socken och Esbo gård på 1500*talet. (Se kap. Förhistoria). 
517 s. (ill). Hels. 1924.
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Ramsay, W.
1. Litorinagränsen i sydliga Finland. 21 s. +  2 fig. Geol. Föreningens i Stockholm 

Förh. 42.1920 (Stockholm 1921), s. 243 ff.
2. On relations between crustal movements and variations of sea-level during the 

late quaternary time especially in Fennoscandia. 39 s. +  10 fig. Fennia 
44: 5. Ingår även i Bulletin de la commision géologique de Finlande. N:o 66.
1924.

3. E u statiska nivåförändringar och neolithicum. 13 s. Yrner 1925, s. 279 ff. 

Ramsdahl, C.
Den modärna fornforskningen och svenskarnas färder i Österled. 2 s. Hälsning 
till hembygden julen 1925. (Åländska studentgillets julpubl.), s. 14 ff.

Ramstedt, G. J .
1. Zwei uigurische Runeninschriften in der Nord-Mongolei. 63 s. +  5 pl. J .  S. F- 

Ou. X X X : 3. 1913— 1918.
2. Aasian kansat. 28 s. +  7 fig. Maailman Historia I I I  (1920), s. 415 ff.

Rantanen, J .
Uhrilähteistä. 1 s. Lounais Hämeen kotis.- ja  museoyhd. vuosikirja I. 1924, 
ss. 151—152.

Ranke, H.
Eine Bemerkung zur »Narmer»-Pa!ette. 8 s. +  4 fig. Studia Orientalia I, s. 
167 ff. Hels. 1925.

Renqvist, H.
Vasatraktens topografi, landhöjning och geografiska namn. 9 s. +  1 tavt. +  
referat pä engelska (1 s.). Fennia 4 4 :3 . 1924.

Retzlus, G.
Se Heikel, H . J .

Rinne, J .
1. K ustaa Killinen f . SM  X X IX . 1922, s. 50.
2. Kulttuurim uistojen suojelusta. 8 s. Ensimmäiset museopäivät Helsingissä 

v. 1923, s. 70 ff.
3. H autaam isesta. 13 s. +  7 fig. Oma M aa I I  (2:dra uppl.), s. 836 ff. ( =  1 

uppl. del II , s. 712 ff.)
Se även Suomen M uinaismuistoyhdistys.

Rothström, G. I.
Uudenkaupungin museo. 3 s. +  1 fig. Kotiseutu 1920, s. 95 ff.

Räsänen, V.
Oulaisten pitäjän historia. 271 (ill). Oulu 1921.

Sauram o, M.
Eräistä Viron m uinaism uistoista. 4 s. +  1 kart. SM  X X X II . 1925, s. 8 ff. 

Saxén, R.
Suomalaisten muinaisusko. 79 s. +  7 fig. Porv. 1919.
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Schjerfbeck, M.
När uppstod Vuoksen? 8 s. +  7 fig. +  referat på engelska (1 s). Fennia 
45: 16. 1925.

Schmidt, H.
Se A siakirjo ja yliopistoasioissa.

Schmiedehelm, M.
Der Fund von Kirim äe in Estland. F F T  X X X V : 1. Hels. 1924.

Schvindt, Th. och Sirelius, U. T.
Studentavdelningarnas etnografiska museum 1876—1893. 184 s. 
(ill). FFT . X X X III . 1922. (Finnes även på finska).

Schybergson, C. M.
Frågan om kvänerna. 22 s. Hist. Tidskr. f. Finl. 1918, s. 21 ff.

Sippola, J .
Lohjan m useo. 4 s. +  2 fig. Kotiseutu 1921, s. 22 ff.

Sirelius, U. T.
1. Suomen kansanomaista kulttuuria. 436 s. +  446 fig. (1919)

II. V II +  576  s. +  5  pl. (ill.). Hels. 1921.
2. Th. Schvindt. 19 s. + .  tyskspråkigt referat (1 s.) F F T  X X X : 2. 1920.
3. Se Schvindt, Th.
4. Esihistoria. 6 s. +  5 fig. +  1 Pl. Suomi, Maa, kansa, valtakunta, s. 143 ff. 

Hets. 1923. Detsamma på svenska: Finland. Land, folk, rike, s. 141 ff. Hels.
1923.

Sjöberg, W.
Raippaluodon nuorisoseuran museo eli muinaiskoti. 2 s. Kotiseutu 1921, ss. 
30 -3 1 .

Sjöros, B.
Herulerna och runorna i Norden. 2 s. Nya Argus X V II . 1924, s. 221 ff. 

[Smith, Reg.]
Irish metal-work in Finland. 1 s. +  1 fig. The Antiquaries Journal. Vol. 5.
1924, s. 169.

Som m arström , H.
Åland i forntid och nutid. Se kap. »Fornminnen och historia» 
och »Ålands kulturhistoriska museum. 195 s. (ill). Stockholm 
1919.

Studia Orientalia I. Hels. 1925.

Sundwall, J .
Die italischen Hiittenurnen. 76 +  3  fig. Acta Academicae 
Aboensis. Humaniora IV : 5. 1925.
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Suomen Muinaismuistoyhdistyksen tilit. 1917 ja  tila huhtikuun 
30 p. 1918. (Hallsten, O.). SM  1918, s. 58; 1918, 1919 (Basilier, K .) SM  1 9 2 0 -
1921 s. 23 ff. och 86 ff.; 1920, 1921. (Basilier K .) SM  1922, s. 58 ff. och 62 ff.;
1922 (Markkula, A.) SM  1922, s. 66 ff.;  1923 (M arkkula, A.) SM  1924, s. 66 ff.;
1924 (M arkkula, A.) SM  1925, s. 79 ff.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuosikertomus. 1917— 1918 
(Rinne, J . )  SM  1918, s. 54 ff.; 1918— 1919 (Tallgren, A. M.) SM  1919, s. 27 ff.;
1919— 1920 (Tallgren, A. M.) SM  1920—1921, s. 80 ff.; 1920— 1921 (Itkonen, T .)
SM  1922, s. 53 ff.; 1921— 1922 (Itkonen, T .) SM  1922, s. 60 ff.; 1922— 1923 (It- 
konen, T .) SM  1923, s. 64 ff.-, 1923— 1924 (Itkonen, T .) SM  1924, s. 61 ff.; 1924 
- 1 9 2 5  (Itkonen, T .) SM  1925, s. 76 ff.

Suomen M useo-Finskt Museum. X X V . 1918; X X V I. 1919; X X V II— 
X X V III . 1920—1921; X X IX . 1922; X X X . 1923; X X X I . 1924; X X X II . 1925.

Sydow, C. v.
Beowulf och Bjarke. 46 s. Stud. i Nord. fil. 14: 3. 1923.

Tallgren, A. M.
1. Bronzezeitliches im Uralgebirge. 16 s. +  12 fig. S . Ugr. Aik. X X X : 23.1913— 

1918.
2. Collection Zaoussailov II. 60 s. +  57 fig. +  X I I  Pl. Hels. 1918.
3. Suomen esihistorialliset ja ajaltaan epämääräiset kiinteät mub 

naisjäännökset. 124 s. x 6 J  fig. Hels. 1918.
4. Muinaistutkimuksen työmaalta. 200 s. (ill.). Hels. 1918.
5. Varsinais Suomea pitkin ja poikki. 236 s. +  71 fig. Hämeen= 

linna 1918.
6. Museomme vakinaiset keräilijät. 15 s. +  10 fig. SM  XXV.  1918, s. 1 ff.
7. M uutamia uusia muinaislöytöjä ja  kaivauksia. 9 s. +  7 fig. SM  X X V .  1918, 

s. 16 iff.
8. Nya järnåldersfynd från Aura-ådal. 10 s. +  34 fig. FM  XXV.  1918, s. 1 ff.
9. Niintäm isestä (Ryssän uunit). 2 s. +  2 fig. Virittäjä 1918, s. 74.

10. E räitä maaseutumuseoitten merkkimiehiä. 10 s. +  9 fig. Kotiseutu 1918, s. 
3f f .

11. Egyptiläisiä ja  Kyproon pronsseja Kansallism useossa. 10 s. +  4 fig. Nuori 
Suomi X X V I I I .  1918, s. 83 ff.

12. L ’époque dite d' Ananino dans la Russie orientale. 204 s. +  
124 fig. +  1 karta. F F T  X X X I . Hels. 1919.

13. Trouvailles isolécs Sibériennes préhistoriques. 22 s. +  VI pl. F F T  X X I X :  3. 
Hels. 1919.

14. Uraali-altailaisen arkeologian tehtäviä. 17 s. SM  XX V I .  1919. P å  svenska: 
Den ural-altaiska arkeologins uppgifter. F T  Tom 86. 1919, s. 262 ff.

15. N ya fornfynd och fasta  fornlämningar. 6 s. +  5 fig. FM  X X V I .  1919, s. 11 ff.
16. Skyytalais-kultuurin jälk iä Itä-Venäjän loppuvassa pronssikaudessa. 14 s. 

+  7 fig. Valvo fa 1919, s. 196 ff. ( J f r  N:o 12).
17. K arjalohjan esihistorialliset m uistot. 10 s. (ill.) Karjalohja I. 1919.
18. Suomen M uinaismuistoyhdistyksen retkikunnat Aasiaan 1887— 1889. 15 s.

+  3 fig. Hist. Aik. 1919, s. 62 1f.
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19. Tietojemme rajoilta historiassa. 262 s. (ill.) Porvoo 1920.
20. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 50*vuotis kertomus 225 

(280) s. F F T  X X X : 3. Hels. 1920.
21. Trouvailles tom bales en 1889. Le kourgane de Tes. Oznatchannaia. A utres 

trouvailles tombales. 23 s. +  12 fig. F F T  X X I X :  2. Hels. 1921.
22. L ’åge du cuivre dans la Russie centrale. 23 s. +  11 fig. F F T  X X X I I :  2, 1918.
23. M uinaisajan kuolinnaamioita. 9 s. +  10 fig. Valvoja 1920, s. 9 ff.
24. Suomen M uinaismuistoyhdistys. 8 s. Valvoja 1920, s. 341 ff.
25. Den äldsta östryska bronsåldern. 8 s. +  25 fig. Rig. 1920. s. 65 ff.
26. Suomen historiallisista paikallism useoista. 10 s. Kotiseutu 1920, s. 1 ff.
27. Zur Einwanderung der Esten. 12 s. S-B. d. Gel. E . Ges. 1912— 1920. Dorpat 

1921, s. 185 ff.
28. Ruotsalaiset ainekset Viron esihistoriassa. 4 s. SM . X X V I l —X X V I I I .

1920—1921, s. 48 ff.
29. Piirteitä Viron muinaistutkimuksen vaiheista. 8 s. Hist. Aik. 1921, s. 11 ff. 

( J f r  N:o 35.)
30. Om Finlands kulturhistoriska museer. 20 s. +  16 fig. Hem och Hembygd 1921, 

s. 53 ff.
31. Suomen suvun alkukodista ja  esihistoriallisista vaiheista. 7 s. +  3 fig. Valvoja 

1921, s. 65 ff.
32. Vanhimmat historialliset tiedot Suomen suvun asum a-aloista muinaislöytöjen 

valossa. 7 s. Valvoja-Aika 1922, s. 56 ff.
33. Oscar Montelius. Eesti Kirjandus 1922.
34. Viron esihistoriallisista kiinteistä m uinaisjäännöksistä. 17 s. Kalevalaseuran 

Vuosikirja 2. 1922, 157 ff.
35. Archäologische Forschungen in Eesti im Ja h r  1921. 19 s. +  13 fig. S-B. d. 

1 Gel. E . Ges 1921. (Dorpat 1922), s. 52 ff.
36. Zur Archäologie Eestis I. 140 s. (ill.) Acta et Comment. 

Univ. Dorp. B. III : 6 . Dorpat (1922) 1923.
37. L ’ethnographie préhistorique de la Russie du nord et des états Baltiques du 

nord. Acta et Comment. Univ. Dorp. B. IV: 4. Dorpat 1923. På svenska: De 
förhistoriska nationalitetsförhållandena i nordöstra Europa och speciellt i 
Ostbaltikum . 12 s. +  8 kart. Rig. 1923. På estniska: Rahvuslised olud eela- 
jaloolisel ajal Ida-Baltikum is ja  pöhjapoolses Ida-Euroopas. Eesti Kirjandus 
1923.

38. Venäjän kivikauden kysym yksiä. (Anm. av Ailio, Fragen der russischen Stein- 
zeit. F F T  X X IX : I). 5 s. Hist. Aik. 1923, s. 269 ff. ( J fr  Ailio 18).

39. Arkeoloogia kabineti muuseumi juht. 24 s. T artu 1923. ( J f r  N:o 54).
40. K irjandus m uinaisteaduse alal a. 1914— 1923. Ajalooline Ajakiri 1923: 4.
41. R. Hausmann als Archäologe. 6 s. S.-B. d. Gel. E. Gels. 1922 (Dorp. 1923), s. 

26 ff. På estniska: Ajalooline Ajakiri 1922.
42. Esihistoriallinen puku Viron Pärnum aalta. 9 s. +  5 fig. SM  1923, s. 3 ff. 

(Jfr . S u o m .  K u v a  1. s. 8 5  8.  O d a m e e s  N:o 2 (6).)
43. E tt  viktigt estländskt fornfynd från slutet av mellersta järnåldern. I i  s. +  

25 fig. FM  X X X .  1923, s 1 ff. ( J  m f. N:o 51).
44. Epoka bronzu w Rosji wschodniej. 11 s. Przeglad archeologiczny 1922. Posen

1923. ( =  Coll. Zaouss. I. första kapitlet).
45. Itäbaltikum in esihistoriallisista kansallisuusoloista. 17 s. +  3 kart. Suomi 

V: 2. Hets. 1923, s. 330 ff.
46. Viron m uinaistutkimuksen tehtäviä. 1 s. Suomen Heimo 1923.
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47. Museomiehen työpöydältä. Kirjoitelmia muinaistieteellisten ja 
antikvaaristen harrastusten historiasta Suomessa. 184 s. (ill.'). 
Hels. 1924.

48. L ’orient et Poccident dans l’åge du fer finno-ougrien. 31 s. F F T  X X X V :  3. 
Hels. 1924. ( J fr  N:o 63).

49. Fatjanovokulturen i Centralryssland. 30 s. +  12 fig. FM  X X X I .1924, s. 1 ff.
50. Der gegenwärtige stand der archäologie in Estland. 13 s. +  7 fig. Finn.-Ugr. 

Forschungen XVI .  Anzeiger. Hels. 1924.
51. Ein wichtiger eisenzeitlicher Fund aus Kunilepa. 7 s. S.-B. d. Gel. E. Ges. 

1923 (Dorpat 1924), s. 50 ff. ( J f r  N:o 43.)
52. Obersicht iiber die Vorzeit der Inseln Ösel und Moon. 13 s. +  8 fig. S.-B. d. 

Gel. E . Ges. 1923 (Dorp. 1924), s. 57 ff. ( J f r  n:o 54).
53. Fuhrer durch das Museum des archäologischen K abinets der Universität

Dorpat. 24 s. +  5 fig. S.-B. d. Gel. E. Ges. 1923 (Dorp. 1924), s. 76 ff. ( J fr
N:o 39).

54. Eelsöna ja  Sissejuhatuseks. 15 s. (Saarem aa ja  Muhu m uinaisjäänused) Tartu
1924. ( J f r  N:o 52.)

55. Viron keskisestä rautakaudesta. 7 s. Mejn. de la Soc. Finno-Ougr. 52, s. 287 ff. 
Hels. 1924.

56. Näkökohtia Varsinais-Suomen m uinaistieteellisestä tutkiinisesta. 15 s. Talon- 
poika I. Turku 1924.

57. Zur Archäologie Eestis II. 204 s. +  198 fig. +  X I I I  Pl. Acta 
et C omment. Univ. Dorp. B. V III: 1. Dorpat 1925.

58. The Copper Idols fram Galich and Their Ralatives. 30 s. +  20 jig. Studia
Orientalia I, s. 312 ff. Hels. 1925.

59. Neues iiber russische archäologie. 40 s. +  15 fig. Finn.-Ugr. Forschungen 
XVII .  Anzeiger. Hels. 1925.

60. Zur friihen Metallkultur Siidrusslands. 11 s. Studien zur vorg. Arch.; Alfred 
Götze Festschrift. I.eipzig 1925.

61. De antikvariskt-topografiska forskningarna i Estland 1921— 1924. 7 s. Hem 
och Hembygd IV. Hels. 1923.

62. Esiajaloolised eesti asjad  Helsingi muuseumis. 10 s. Eesti Rahva Muuseumi 
Aasturamat I. Tartu 1925.

63. Länsi ja  itä suom alais-ugrilaisissa rautakausissa n. v:een 800 j. K r. 19 s. 
Kalevalaseuran vuosikirja. Hels. 1925. ( J fr  N:o 48).

64. M uinaismuistot ja  niiden hoito. 5 s. Suomi. Maa, kansa, valtakunta. Hels.
1925. Pä svenska i Finland. Land, folk, rike. Hels. 1925.

65. Sissejuhatuseks. 9 s. Eesti kinnismuislised. Tartu 1925. ( J fr  en uppsats av 
huvudsakl. sam m a innehåll i Ajalooline A jakiri 1922.)

66. Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte I, Ananino (1 s. +  1 Pl.) s. 164— 165. 
Anan (1 s.), s. 167— 168. Bachnuterkultur; Bd. II: Borodino. ( I s .  +  1 pl.), 
s. 121; Cudenschiirfe (1 s.), s. 337; Djadhoviöi; Bd. III: Eurasische Bronze- 
zeit. (1 s.), s. 151-, Fatjanovo, s. 192; Fatjanovo Kultur. ( I s .  +  2 pl.),S. 192— 
193. Felsenzeichnungen. B. Sibirien; Finnland. (Se N:o 67); Finno-ugrier. A. 
Archäologie. (7 s. + 4  kart.), s. 354— 364; Bd. IV: GaliC (1 s. +  2 PL), s. 166, 
Bd: Gipsmasken; Gorodiskle. Berlin 1924— 1925.

67. Finnland: Bronzezeit. 1 s. +  1 kart +  2 Pl. Ebert Reallexikon der Vor- 
geschichte III ,  s. 334. Berlin 1925.

68. Artturi H. Virkkunen. 3 s. +  I portr. SM  X X X I I .  1925, s. 5 ff.
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Tallgren, A. M. — Vlrtanen, E. A.
Suomen maaseutumuseoita. 118 s. (ill.) Jyväskylä 1920.

Tallgren, J .  M. Montin.
Raahen museo. 7 s. +  2 fig. Kotiseutu 1920, s. 60 ff.

Tallqvist, K.
1. Madonnan esihistoria. 69 s. +  47 kuv. Suomen itäm. seur. 

kansant. julk. 2. Hels. 1920. Densamma på svenska: Ma* 
donnans förhistoria. Hels. 1920.

2. Kuningas Jumalan armosta 115 s. +  53 kuv. Suom. itäm. seur. 
kansant. julk. 4. Hels. 1922. Densamma på svenska: Konun* 
gen med G uds nåde. Hels. 1922.

3. Tutankham onin hautalöytö. 4 s. Hist. Aik. 1924, s. 269 ff.

Tam m isaaren museo. Kotiseutu 1921, ss. 32— 34.

Tegengren, J .
1. Sägner från Vörå. 9 s. +  1 kart. +  2 fig. FM  X X V I .  1919, s. 56 ff.
2. Minnen från heden tid och lämningar av heden kult i Vörå. 

54 s. +  1 karta +  18 fig. Arkiv f. Sv. Österb. Band I. s. 5  ff. 
(1921).

Tunkelo, E. A.
Sanoista Kainuu ja  kaino. 17 s. Virittäjä 1918, s. 119 ff.

T(örnudd), A.
Punaisten hävitykset Rauman museossa. 2 s. SM  XXV.  1918, s. 52 ff.

Undervisningsministeriets beslut innefattande instruktion för arkeolo* 
giska kommissionen och för statsarkeologen samt för kommissionens 
tjänstemän och betjänte. Utfärdat i Helsingfors den 31 dec. 1925. 
Finlands Författningssamling 1925 N:o 389, s. 1421—1428.

W essén, E.
Minnen av forntida gudsdyrkan i Mellan-Sveriges ortnamn. 26 s. +  3 kart. 
Stud. i Nord. fil. 14: 1. Hels. 1923.

W esterlund, F. W.
Om svenskarnas i Finland kroppsliga egenskaper elier antropologi. 23 s. +  
16 fig. Svenska Finland II, s. 105 ff. Hels. 1922.

Wichmann, Y.
Syrjään it ja  karjalaiset. 9 s. Valvoja 1920, s. 400 ff.

Wlklund, K. B.
E tt par ord i frågan om Finlandssvenskarnas härkom st. 8 s. Namn och Bygd 
1920, s. 138 ff.
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Virkkunen, A. H.
Itämerensuomalaisten kansain sivistysoloista pakanuuden ajan  lopulla. 
8 s. Oma Maa I (2:dra uppl.), s. 141 ff. ( =  1 uppl. del. I, s. I I I  ff.)

Virtanen. E. A.
1. Se Tallgren, A. M.
2. Tampereen museo. 5 s. +  4 fig. Kotiseutu 1920, s. 78 ff.

Witting, R.
Hafsytan, geoidytan och landhöjningen utmed Baltiska hafvet 
och vid Nordsjön (Se främ st kap. 85. Den reculterande höjningen 
under äldre tider, s. 311 ff.). 329 s. +  2 bil. +  Deutsches Referat. 1 5 s .( s .  
331 ff). Fennia 39: 5. 1918.

Voionmaa, V.
1. Gotlannin suuruudenaika ja  Suomi. 35 s. Hist. Aik. 1918, s. 1 ff.
2. Itä-Hämeen asutuksen alkuperästä. 14 s. Hist. Aik. 1924, s. 1 ff.
3. »Ledung»-laitoksen m uistoja Lounais-Suomen rannikolla. 44 s. Hist. Arkisto 

X X X I V :  2. 1925.

Zllllacus, E.
1. N ya utgrävningar i Pompei. 2 s. Nya Argus XV. 1922, s. 67 f i.
2. Pilgrimsfärder i Hellas. 230 s. (ill.). Hels. 1923.

Zukov, B. S.
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Vitt broderi på linne. Början av 1700=talet.

F örvärv  till N ationalm useet åren 1923—1925.

Den historiska avdelningen.

Under år 1923 ha de historiska samlingarna ökats med 411 före* 
mål, fördelade på 58 huvudnummer. A v dem tillhör 1 föremål de 
Antellska samlingarna. Härtill kommer ytterligare ett antal av 229 
planscher och fotografier samt 384 fotografiska plåtar jämte kopior.

Under år 1924 har tillväxten utgjort 436 föremål, fördelade på 
57 huvudnummer. Av dem tillhöra 12 föremål (3 huvudnummer) 
Antellska samlingarna. Härtill komma 463 planscher och fotografier 
samt 1066 fotografiska plåtar jämte kopior. Ytterligare ha av olika 
ämbetsverk insänts 1358 äldre sigillstampar i 108 skilda försändelser.

Under år 1925 har tillväxten utgjort 123 föremål, fördelade på 
46 huvudnummer. Av dem tillhöra 22 föremål (2 huvudnummer) 
Antellska samlingarna. Härtill komma 483 planscher och fotografier 
samt 524 fotografiska plåtar jämte kopior. Ytterligare ha av olika 
ämbetsverk insänts 309 äldre sigillstampar i 27 skilda försändelser.

Förvärven av kyrkliga fornsaker ha såsom vanligt under senare 
år varit ytterst få. Här må nämnas blott en mässhake från Kristina 
kyrka, av rött siden med enkel besättning av guldgaloner och bro» 
derad inskrift P: B : Comes C. C. Stenbock Com. Den första kyr» 
kan på orten grundlädes av Per Brahe 1649 och fick namn efter drott» 
ningen, kanske också efter grevens gemål Kristina Katarina Stenbock.

Till denna del av samlingarna hör också ett par efterbildningar 
av medeltida kyrksilver, skänkta av prinsessan Ebba Solms»Braun» 
fels f. Lavonius, i Rom. Livligt intresserad av äldre svensk konst 
och konsthantverk hade prinsessan i tiden i sitt hem i Wiesbaden 
låtit inreda ett »nordiskt rum» med högt kvalificerade kopior av olika
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hithörande alster, möbler, vävnader m. m. Ehuru icke härstammande 
från vårt land, äro de nu ifrågavarande föremålen av stort intresse 
för museet såsom jämförelseobjekt. Det ena utgöres av en stor patén, 
efter original från Orkesta kyrka i Uppland (avbildat i Hildebrand, 
Sveriges Medeltid III p. 704), det andra av ett dryckeshorn på Sta* 
tens Historiska Museum i Stockholm, med fot och beslag av silver. 
-  Prinsessan Solms*Braunfels skänkte dessutom tvänne porträtt, som 
skola nämnas här längre fram.

Ovanligt talrika ha fynden i jord i olika delar av landet varit. 
Genom förmedling av föreståndaren för Satakunta museum i Björne* 
borg, läraren M. Kauppinen, har Nationalmuseet lyckats förvärva en 
medeltida fingerring av guld, med klacken prydd av ett insänkt Kris* 
tushuvud med korsgloria, av den typ som är avbildad t. ex. i Hilde* 
brand, Sveriges Medeltid II p. 415. Ringen, som av hittaren lämnats 
till omsmältning till en guldsmed i Björneborg, är funnen i Suomeri
1 Ulvsby.

Genom tidningsnotiser uppmärksamgjord på fyndet av åtskilliga 
silverföremål i Veckjärvi by i Borgå socken, har Arkeologiska Kom* 
missionen låtit hopsamla den redan skingrade kollektionen och inlöst 
den till museet. Av tre olika hittare ha där inom ett område på c.
2 m:s omkrets, 50 m sydväst om gården på en gammal rietomt, till* 
varatagits 14 olika föremål från senare hälften av 1700*talet, däribland
3 riksdalrar från åren 1776—84. De övriga föremålen utgöras av en 
guldkedja med fermoir; ett par sockertänger, den ena märkt A. Wall- 
berg 1792, den andra bl. a. med Borgå vapen; en silverförläggare från 
1768, en sked från 1795 och en strösked 1768, de två förra märkta
G. Granfeldt i Borgå; en sked märkt Pernberg; ett par guldringar, 
samt ett par skospännen.

Vid grävningsarbeten för grundande av nybyggnader på tomten 
n:o 49 å f. d. fästningsområdet i Viborg gjordes åtskilliga fynd av 
människoben, järnföremål m. m. Tomten, som nu tillhör Hackman
&. C:o, har i tiden utgjort en del av gråmunkeklostrets område. En 
del av fynden, en nyckel, en hovtång, en tvågrenad gaffel, en ljus* 
stake, kritpipor, kulor, mynt o. d., har insänts till Nationalmuseet och 
hör överhuvud till en jämförelsevis sen tid. A v större intresse är en 
silversked av medeltida form, med kort skaft och runt blad, på vil* 
ket ingraverats vapnen för ätterna Tott och Kurck samt under det 
förra initialerna B I och under det senare E I D. Skeden har alltså 
tillhört Bertil Ivarsson Tott (c. 1540—1620), som 1591 förde befälet 
på Viborgs slott, och hans hustru Elin Jönsdotter Kurck. I närheten 
tillvaratogos några mynt från 1570*talet.

Under reparationsarbetena på Olofsborg ha några grävningar 
företagits, vilka dock ej givit fynd av större intresse. Några järn*
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föremål samt bitar av keramik ha kommit till Nationalmuseet; bland 
de senare ett stycke av ett fajansfat från 1776, av obekant 
fabrikat.

Synnerligen omfattande har museets förvärv av dräkter och 
textilia varit under nu i fråga varande period. Hit hör främst en 
del av de samlingar på Åminne gård, vilka på grund av greve Carl 
Alex. Armfelts testamente komma att tillfalla Nationalmuseet. Den 
nu redan skänkta kollektionen omfattar damkostymer, delvis av dyrs 
bart mönstrat siden, samt framförallt uniformer, som tillhört olika 
medlemmar av ätten Armfelt. Av Gustav Mauritz Armfelts (1757— 
1814) kläder finnas här två serafimerordensdräkter i svenska dräktens 
snitt, den ena av vitt siden med svart beläggning, den andra av röd 
sammet med guld; vidare en mörkblå rock till svenska dräkten, en 
starkt nedblodad skjorta från slaget vid Porrassalmi den 4 juni 1790, 
en rock av vit vadmal, buren då Armfelt 1789 reste till Dalarne för 
att vinna dalkarlarnas hjälp åt Gustav I I I ; samt slutligen hans ryska 
generalsuniform. Vidare medföljde generalerna Gustav Magnus (1792 
-1856) och Gustav Wilhelm Artur Armfelts (1821—78) uniformer, 
den förra bl. a. med pickelhuva, den senare med kepi och röda ben* 
kläder; en äldre uniform har burits av den sistnämnde vid livgardets 
ulanregemente. Från Alexander Armfelt (1801—76) härrör en uni* 
form i svart med blå krage och uppslag, för Finlands ministerstats* 
sekreterare, från Carl Alex. Armfelt (1851—1925) några kammarherre* 
uniformer. En stor mängd ordnar följde med, däribland enligt svenska 
forskare ovanliga, kanske unika äldre former av Svärdsorden. Gustav 
Mauritz Armfelts stora kraschaner av Serafimer*, Elefanter* och An* 
dreasordnarna äro blott broderade. Ytterligare omfattade kollektionen 
några vapen, en mängd betsel och stigbyglar från det för sin höga häst* 
kultur berömda Åminne, reskistor bl. a. med stor köksattiralj och 
servis m. m., och senare tillkom inredningen i ett biljardrum samt 
Gustav Mauritz Armfelts byst i gips av Byström.

Till de militära uniformerna höra vidare en rock till rysk skarp* 
skytteuniform, med fältmarskalks axellappar och Nikolai I:s namn* 
chiffer, buren av kejsar Alexander II och skänkt till museet av herr 
C. G . Nordberg, som i tiden var i Aurora Karamsins tjänst; gene* 
rals* och kadettuniformer burna av general Carl Enckelj (1839—1921) 
och hans söner; några plagg för nyländsk dragon samt fullständig 
uniform för Norra Österbottens regemente under frihetskriget 1918.

Samlingen av civila uniformer har även ökats, genom föräringar 
av professor A. F. Sundells (1843—1924) överdirektören i Översty* 
relsen för allmänna byggnaderna Seb. Gripenbergs (1850—1925) 
f. direktorn för Statistiska Centralbyrån, senator Aug. Hjelts (1862— 
1919) och statsrådet C. Fr. von Wahlbergs (1847—1920) sterbhus,

5
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samt överdirektören i Finlands Statskontor J . V. Wartiovaara. Som 
gåva av fröken Aino Candelin har museet fått mottaga en student» 
frack, buren 1830 av Carl Adolf Sölfverarm, och av mag. Anna Holm 
en frack, i tiden tillhörig Elias Lönnrot. Ett annat minne av denne 
är en resväska, förärad av konsul Herman Renfors.

Ar 1904 tillvaratogos efter attentatet på Bobrikoff de kläder som Eu» 
gen Schauman då bar på sig och deponerades på Borgå museum. D å mu» 
seets ledning av fruktan för gendarmundersökningar icke vågade behålla 
kläderna, bestämde den avlidnes fader, geheimerådet F. W. Schauman, att 
de i framtiden skulle tillfalla Nationalmuseet, samt sände dem till en 
privatperson i Stockholm. Här ha de förvarats hos olika personer, senast 
direktör Sven Palme, som numera överlämnat dem till Nationalmuseet.

De textila samlingarna ha, förutom åtskilligt i den vägen bland 
den Armfeltska föräringen, riktats med ett par större kollektioner av 
värde. Den ena utgöres av ett antal ovanligt vackra sidenbroderier 
av olika slag från början av 1800»talet, i tiden utförda av medlemmar 
av ätten Rotkirch och nu inlösta till museet. Den andra består av en 
mängd enklare broderier, till stor del i vitt på linne, från Björneborg 
i medlet av 1800»talet, och har värde genom de utförliga uppgifter 
om tillverkare och ägare som åtföljer den. Samlingen har tillfallit 
Nationalmuseet genom testamente av fröken Selma Sourander (1876 
-1924). -  Förvärvet av gamla märkdukar har fortfarande varit stort, 
tack vare den påstöt för insamlandet av dylika som gavs genom 
Nationalmuseets utställning 1922. De äldsta exemplaren ha av mu» 
seet inköpts i U leåborg; det ena är broderat av Catharina Margaretha 
Calamnius 1725, det andra av Eva Christina Wacklin 1763.

Vidare har genom inköp förvärvats ett dynvar av linne med 
vita broderier i den vanliga kompositionen för dylika arbeten under 
årtiondena kring 1700: i mitten en rik blomsterurna, på sidorna blom» 
mor och blad samt olika slags djurfigurer. Broderierna äro utförda 
av kapten Henrik Henriksson Spåre (1694—1765), som blev fången 
vid Poltava, men lyckades fly och kom till Breslau, där han uppehöll 
sig åren 1710—16 som gesäll i broderi och träsnideri. Som känt äro 
våra linnevävnader under 1700»talet påverkade av schlesiska förebil» 
der, och uppgiften om nu i fråga varande broderi, som företer likheter 
med de vävda mönstren, är därför av högt intresse såsom en bekräf» 
telse på förbindelser åt detta håll.

Några förvärv av keramiska föremål ha även varit av större 
historiskt intresse. Såsom föräring har Nationalmuseet av friherre 
Rolf Cronstedt fått emottaga ett antal pjäser av en större servis, som 
tillhört amiral Carl O lof Cronstedt (1756—1820); servisen har senare 
splittrats mellan olika arvingar, och museet har lyckats öka sin kol» 
lektion genom inköp av ett par pjäser som saknades i föräringen.
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Servisen omfattar en stor bål 
med fat av »ostindisk» fajans 
med sparsam dekoration i blått 
och guld och monogram av
C. O. C., muggar med mot* 
svarande dekoration samt te* 
koppar och fat med en alle* 
gorisk bild av segern vid 
Svensksund 1788, ett fartyg 
med ryska flaggan sänkt och 
den svenska högt i topp, samt 
med en segergudinna. Servi* 
sen skänktes åt Cronstedt av 
Svenska Flottan som minne 
av segern. -  Ifrågavarande 
donation omfattade också nå* 
gra andra föremål av intresse, 
en låda med spelmarker, i 
svart och förgyllt lackarbete, 
såväl lådan som pärlemormar* 
kerna märkta C. O. C .; ett 
skrin av buxbom med årtalet 
1644 och ett okänt adligt va* 
pen (stjärna) samt reliefsni* 
derier framställande Tron,
Hoppet och Kärleken samt 5 dygder; slutligen ett par marmorbyster 
av Voltaire och Rousseau.

Genom inköp har förvärvats en del av en större servis av Gus* 
tavsbergsfajans med blå dekoration, framställande de svenska kung* 
liga lustslotten samt Stockholmsvyer från förra hälften av 1800*talet. 
Servisen, som i tiden var mycket stor men senare splittrats, tillhörde 
kommerserådet Wathén i Helsingfors.

Överste E. Jernström har till museet förärat ett par tekoppar 
och fat i chokladbrun färg med enkel gulddekoration. De utgöra 
alster av på Suotniemi fabrik i Karelen på 1850*talet gjorda försök 
att få en bruksartikel av glaserad finsk råsandlera med bibehållande 
av naturfärgen. Att döma av dessa pjäsers sällsynthet bar försöket 
icke frukt.

Förvärven till möbelsamlingen ha icke varit betydande. Det 
viktigaste är en länstol med raksidig, stoppad rygg och vridna lister 
mellan de rikt ledade fotterna; det i bladverk utförda framstycket 
nertill är ett reparationstilltag av senare datum. Stolen uppgives ha 
sin historia, som det dock naturligtvis är svårt att kontrollera i detalj;

Tekopp och fat, skänkta av Svenska Flottan 
åt C. O. Cronstedt 1788.
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den kvarlämnades av svenskarna då Peter I erövrade Ingermanland 
och införlivades då med det kejserliga bohaget, utmönstrades senare 
såsom omodern under Paul I:s tid och tillföll lutherska prästen i 
Koporie, varefter den genom flere ägare hamnade hos överste A. 
W. Spåre, som nu försålt den till Nationalmuseet. -  En vacker, väl 
bibehållen spinnrock med antecknad ägarföljd sedan c. 150 år tillbaka 
förärades till museet av fröken Selma Kajanus.

Länstol. Slutet av 1600stalet

Porträttsamlingen hör som vanligt till de kollektioner, som ha 
att bjuda på förvärv av något större intresse. Genom testamente av 
fru Emelie Tudeer (-j- 1914) har museet kommit i besittning av några 
värdefulla familjeporträtt, som senast förvarats hos sonen, överste 
N. O. Tudeer, men efter dennes frånfälle överlämnats till museet. 
Porträtten framställa major Carl Fredrik Aminoff (1724—1805) och 
hans hustru Juliana Sofia Winding (1741—82) av okänd målare på 
1700=talet; landshövdingen Gustav Aminoff (1771—1836) samt hans 
hustru Lovisa Jacobina Salsvärd (1786—1862), båda signerade Ad_ 
Wevtmuller 5v. Pinx. Stockholm 1799; och överste Jakob Fredrik 
Gustav Aminoff (1805—68), sannolikt av rysk målare, samt hans 
hustru Emilia Aminoff, signerat Blommér p. 1843.

Till den föräring prinsessan Ebba Solms=Braunfels gjorde till 
Nationalmuseet hörde också ett par porträttkopior, den ena framstäb
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lande Gustav I, efter original av Jacob Binck i Uppsala Universitets 
samlingar (se Personhistorisk Tidskrift 1908 s. 10), kopierad av Carl 
Larsson, den andra Gustav II Adolf, efter original på Uppsala råd* 
hus kopierad av Oskar Björck.

A v Finska Konstföreningen har överlämnats en kopia av Louis 
Gauffiers 1793 i Florens utförda porträtt av Gustav Mauritz Armfelt 
(1757—1814), en sittande helbild framför Gustav III:s och Caesars 
byster, i en portik med Vesuvius i bakgrunden; mot den avbilda* 
des knä lutar sig hans son Gustav Magnus (se Finskt Museum
1920-21 s. 58).

Bland de övriga porträtten må nämnas en miniatyr av Karin 
Tulindberg f. Kiik (1800—33), testamenterad av fröken Wublina 
Tulindberg (j- 1921); en miniatyr av assessor Bleckard Gustav Jäger* 
horn (1803—79); en miniatyr av löjtnant Udelius (omtalad i Aug. 
Blanches Banditen) av Wilander 1823, de båda sistnämnda inköpta; 
ett oljefärgsporträtt av Agneta Charlotta Wilhelmina Mellin (f. 1816) 
av Lindh; ett oljefärgsporträtt av general Carl Enckell (1839—1921), 
skänkt av hans söner, och målat av Widolfa Ahrenberg 1895-, samt 
ett par av fröken Marianne Nordenheim förärade silhuettringar med 
porträtt av prosten Klas Johan Molander (1724—99) och landshöv* 
dingen Abraham Joakim Molander (1771 — 1847), den senare i karelska 
jägarnes uniform.

Vidare ha genom föräring av konsthandlanden I. Hörhammer 
tillkommit gipsporträtt av arkitekt Georg Teodor Polichron Chiewitz 
(1815—62), av Sjöstrand  i Åbo 1862; professor Georg Wallgren 
(1814—89), av Ville W allgren; samt en skiss till monument över Z. 
Topelius, av sistnämnde skulptör. Från doktorinnan Anna Hertz* 
bergs sterbhus har överlämnats en av C. Sjöstrand  utförd byst av 
författaren Rafael Hertzberg (1845—96).

Den 31 dec. 1919 utfärdades en förordning om ämbetsverkens 
sigill, och en omfattande nyanskaffning av sigill har med anledning 
härav ägt rum för olika myndigheter i landet. D å Arkeologiska 
Kommissionen härvid haft att avgiva utlåtanden och förslag, har den 
önskat få en möjligast fullständig samling äldre sigill och i detta 
syfte vänt sig till Statsrådet, som den 25 sept. 1924 bestämt att äm* 
betsverken skulle insända äldre, icke mera använda sigillstampar till 
Nationalmuseet. Det omfattande material som härigenom hopbragts 
är till storleken angivet i statistiken här ovan. Vad värdet av det*
samma beträffar, innebär resultatet i viss mån en missräkning, i det
massor av sigill med ryska riksörnen samt vederbörande ämbetsverks
namn i omskrift insänts, men däremot ytterst få äldre, historiskt och
heraldiskt viktiga stampar. Det värdefullaste är Finlands Banks sam*
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ling av lackavtryck, bl. a. för alla domsagor och städer; i huvudsak 
har detta material visserligen redan funnits å museet, i den s. k. 
Tammelanderska samlingen.

Förutom de redan nämnda personerna ha ytterligare följande 
gjort föräringar till de historiska samlingarna under ifrågavarande 
period : fröken Helena Aminoff, generalskan A. Andelin, fröknarna

Lovisa Jacobina Salsvärd g. Am inoff (1786 — 1862). A v Ad. Wertmuller 1799.

Dagmar och Marie Blåfield, godsägaren K. E. Boijer, järnvägstjänste* 
mannen R. Cederhvarf, fröken Adéle v. Collan, doktor Elin Elmgren, 
fröken Helmi Enckell, ingenjör C. M. Fazer, författaren Jalmari Finne, 
direktör Anton Francks sterbhus, aptekerskan Karin Frösén, härads* 
hövding Rich. Granberg, fröken Emmy Granlund, professor Gösta 
Grotenfelts sterbhus, bergsingenjör W. A. Grönlund, redaktör M ax 
Hanemann, ingenjörskan L. Harvio, affärsmannen W. Heiskanen, 
överstinnan Sigrid Helsingius, lantbruksrådinnan E. Hildén, profes* 
sor Yrjö Hirn, bergsrådet frih. F. L. Hisinger, doktorinnan Ester 
Hjelt»Cajanus, fröken Ida Holmberg, länssekreteraren E. Holopai* 
nens sterbhus, magister Aleksi A. Ilmonen, student T. Jung, 
ekonomiedirektör Filemon Kaarlonen, fröken Selma Kajanus, asses* 
sorskan A. Kjöllerfeldt, direktör A. Klamila, herr J. Koskiniemi, frö* 
ken Helmi Kovanen, överinspektör M ax Krook, direktörskan G. 
Laethén, fru G . Leinberg, fröken A. Luther, fru S. Masalin, presi*
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dentskan C. Montgomerys sterbhus, referendariisekreteraren J . A. 
Nordman, professor Ernst Nordström, tandläkar Aino Nykänen, frö* 
ken Emmy Ramsay, direktör Gustaf Ramsay, presidenten Hugo Rauta* 
pääs sterbhus, doktorinnan S. Roos, fröken Alexandra Rosenström, 
godsägaren G. Alex. Rotkirch, fotograf J . Rusanen, fru Aina Schau* 
man, fru O. Segercrantz, fru Matilda Silander, kommerserådinnan

Gustav Atninoff (1771— 1836). A v Ad. Wertmiiller 1799.

Anna Sinebrychoff, handlanden W. Sjöberg, järnvägstjänstemannen 
Th. Sunell, assessorskan J. M. Tallgren, tulltjänstemannen E. Tam* 
melander, stationsinspektor A. F. Therman, hr Vihtori Vaahtera, hr 
B. Westzynthii sterbhus, professorskan Julie Wichmann, aptekar O. 
Wiléns sterbhus, kapten E. R. M. Winter, professorskan Helmi Wirk* 
kunen, fröken M. Wrede, handlanden Th. Wulff, fru Anni Öhman

K. K. Meinander.



Invigningskorsen i våra m edeltidskyrkor.

Invignings* eller konsekrationskorsen äro på sätt och vis att 
betrakta såsom de äldsta väggmålningarna i våra gråstenskyrkor från 
medeltiden. Redan benämningen antyder ju detta. Ehuru de ofta 
drunkna bland de rika kalkmålningar, varmed en del kyrkor seder* 
mera blivit smyckade samt i regeln icke i sådana fall hava någon 
betydelse såsom ornamentalt inslag, utgöra dessa kors värdefulla 
minnen och äro i många fall av rent dekorativ betydelse, speciellt i 
kyrkor, vilka av ekonomiska eller andra orsaker lämnats utan ut* 
smyckning. Det bör sålunda vara av intresse att något närmare ingå 
på ett studium av konsekrationskorsen, vilkas betydelse som inslag 
i dekorationen tidigare lämnats fullkomligt obeaktad. Ehuru korsets 
härledning och ursprungliga betydelse är väl bekant och även den 
roll som dessa kors spelade vid kyrkoinvigningshögtidligheterna, vid* 
röras även dessa kapitel för fullständighets skull.

Varje folk har i sin religion dyrkat ett gudaväsen, som stått 
högre än allting annat. Det är naturligt att solen eller solguden of* 
tast skänktes den äran. Solen var ju upphovet till allt liv. Det var 
solen, som lät grödan växa och frukterna mogna. Naturligt var även, 
att människan i sin lust att efterbilda och symbolisera brukade sär* 
skilda symboler för denna sin högsta gudom. Den mest använda 
av dessa symboler var hjulet. Solen ansågs ju vara en strålande skiva, 
som rullade kring världens medelpunkt, jorden. Rent konstruktivt 
avbildades denna roterande solskiva såsom en ring, som genom stag 
eller ekrar förenades med denna cirkels medelpunkt. Dessa ekrar 
voro i de äldsta hjulformerna oftast fyra till antalet, ställda som ett 
rakt kors. Sådana kors hava funnits t. ex. i de skandinaviska gång* 
grifterna från tredje årtusendet f. Kr. och uppträda då såsom häll* 
ristningar. Efter kristendomens införande blev hjulet eller korset bi* 
behållet som ett heligt tecken. Det var alltså såväl i hednatiden som 
under kristendomen symbolen för Gud. Det kristna korset var så* 
lunda ett direkt arv från hedendomen och härledde sig ingalunda 
från Kristi kors eller dylikt.



-  73 -

Redan i de gamla syriska kyrkorna från den första kristna tiden 
användes det fyrekriga hjulet -  korset ornamentalt. I gavlarna hade 
det sin plats över ingångsportalen och användes på detta sätt genom 
alla stilarter. Det avbildades i många variationer och rent ornamen* 
talt på olika kyrkoinventarier m. m. Hjulformen blev allt mera 
komplicerad. Ekrarnas antal växte från 4—6—8 till allt flera. Mellan* 
konstruktioner användes och indelningen blev allt rikare och formerna 
utvecklades slutligen till höggotikens mångvarierande, ofta till ett sir* 
ligt spetsverk omskapade rosettfönster.

Då de nordiska folken kristnades, antogs även av dem korset 
som kristenhetens symbol. Många voro de ceremonier, där korset 
användes som detta heliga tecken. När en ny kyrka var uppbyggd, 
skulle den av biskopen invigas. Vid denna högtidliga akt gick bis* 
kopen, såsom bruket ännu är i de katolska länderna, i procession 
kring hela kyrkan, tecknande med smörjelse tolv kors på kyrkans 
inre väggytor till de tolv apostlarnas åminnelse. Kyrkomässodagar 
firades sedan årligen på en viss dag, helgad åt kyrkans skyddshelgon, 
till åminnelse av kyrkans invigning eller konsekration. Man ville då 
ofta för framtiden bevara de av biskopen tecknade korsen på kyr* 
kans väggar, men då smörjelsen icke var ett varaktigt ämne, ristade 
man konturerna i väggrappningen för att sedan vid ett tillfälle, då 
kyrkan dekorerades eller färger funnos till hands, måla dessa invig* 
ningskors på väggfälten. För att höja högtidligheten och effekten, 
ville man till kyrkomässodagarna anbringa tända vaxljus framför in* 
vigningskorsen. För detta ändamål inslogs en liten träplugg i kor* 
sets mitt. Här kunde man vinna fäste för en uppåtböjd spik, på 
vilken man trädde ljuset. Konsekrationskorsen tjänade sålunda som 
väggkandelabrar.

Ursprungligen tecknades alltså korsen på kyrkoväggarna icke 
för att tjäna kyrkan till prydnad. Det gick ofta många år, innan 
man målade dem på väggen med kalkfärg samt gav dem en form 
och kulör, vilken ingalunda var bestämd av biskopen vid invignings* 
tillfället. Färgerna voro de i kyrkodekorationen allmänt använda: 
kimrök, kejsargrönt samt olika mönjefärger. Formerna varierade även 
och ofta frångick man t. o. m. korsets ursprungliga form, i det att 
man använde strålande solar o. a. tecken såsom invigningsminnen. 
(Fig. 15, 16, 17, 20.) Till och med platsen var man ej så noga med, 
utan målades invigningstecknet över sakristidörren eller på andra 
platser, där biskopen alls icke ritat sitt kors. Någon gång hände 
det väl, att kyrkan blev ånyo invigd, men efter restaureringstillfäl* 
len fordrades detta icke. De ursprungliga invigningskorsen kunde 
då bliva täckta av nyrappning eller vitmening av väggarna och då 
målades nya kors på de gamlas plats. Dessa förändrades då ofta
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Invigningskors i finländska kyrkor.
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såväl till storlek som färg. (Fig. 7—9). Vid en dekorering av kyr* 
kans väggar hände det, att konsekrationskorsen voro i vägen för or* 
namenten, varför de övertäktes eller utplånades. I andra fall beva* 
rades de på sina platser, varvid t. o. m. ornamentet fick avbrytas 
eller komponeras med hänsyn till korset (Fig. 14). Det finnes även 
fall, där korsen inkomponerats på ett naturligt sätt i dekorationen 
(Fig. 13, Hattula, Sagu.)

Det är troligt, att icke alla de tolv åminnelsekorsen, vilka bis* 
kopen tecknat på kyrkans vägg vid invigningstillfället, blevo förevigade 
i färg. Åtminstone är det numera sällan, som man kan påträffa ett 
så stort antal i en kyrka. Naturligtvis beror detta delvis på, att re* 
staureringsföretag och omändringar av kyrkobyggnaden varit orsak 
till korsens utplånande. Senare tillkomna läktare täcka skilda vägg* 
partier just i väster, där kors ofta funnos på ömse sidor om huvud* 
ingången. För övrigt placerades de på lämpliga ytor mellan fönster, 
där de varit utsatta för förstörelse vid fönsternas utvidgande eller 
på grund av kyrkornas ombyggande till korstyp, varvid stora delar 
av de ursprungliga väggpartierna skattat åt förgängelsen. I koret 
funnos även lämpliga ytor för korsens placerande, likaså under arkad* 
bågarnas eller valvribbornas anfang på kyrkväggen o. s. v. Någon 
symmetri eftersträvades i allmänhet icke, utan placerades korsen där 
utrymmet medgav. Det var naturligt, att dessa invigningskors ur* 
sprungligen kommo att befinna sig på föga varierande höjd från 
kyrkogolvet, ty biskopen skulle räckas att, stående på golvet eller 
på en pall, teckna desamma. Höjden blev sålunda vanligen 2—3 m 
över kyrkans plan.

Invigningskorset är alltid omgivet av en eller flera koncentriska 
cirklar. Här hava vi hjulet i dess ursprungsform. Ekrarna äro of* 
tast fyra och bilda ett kors (Fig. 3, 6, 10, 21), men mera komplice* 
rade former förekomma, där en verklig ornamentik gör sig gällande
(Fig. 1, 2).

Det är alls icke sagt, att alla liknande korsbeteckningar, som 
förekomma i våra kyrkomålningar, äro att betrakta som invignings* 
kors. Tvärtom är korset t. o. m. i hjulform ofta använt i helt an* 
nan betydelse (lyckohjul, korsnimbus, fyrpass o. s. v.) Ofta finnas 
ganska liknande former i valvkapporna, där invigningskorsen natur* 
ligtvis icke kunnat anbringas. (Fig. 18, 22). Om man också i en* 
staka fall står tvehågsen, huruvida ornamentet är ett invigningskors 
eller icke, kan man i de flesta fall igenkänna det, ehuru ursprungs* 
formen kunnat mycket förändras. I varje fall utgöra dessa konse* 
krationskors värdefulla minnen från våra granittempels tidigaste tider 
och även där de icke ingå i förening med ett rikare ornament, äro 
de värda att taga vara pä och konserveras för en eftervärld. I syn*
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nerhet i de kyrkor, där väggar och valv stå kalla och toma i brist 
på utsmyckning, skänka konsekrationskorsen livgivande färgmoment 
och bör man i händelse av vitmening eller nydekorering taga största 
hänsyn till desamma.

A. W. Rancken.

L i t t e r a t u r :  O. Montelius, N ord Tidskr. 1901.
H. Hildebrand, Sveriges medeltid III.

Illustrationer.

PL I: Fig. 1. Sääksmäki. Ornamentalt uppfattat invigningskors med Jesu  initialer:
Ihesus.

» » 2. S. Karins. Ornamentalt uppfattat invigningskors
» » 3. Rusko. Enkel hjulform.
» » 4. Nykyrko. » »
» » 5. Ingå. » »
» » 6. » Ligger inom frisen »Dödsdansen.» Ursprungligen lik föreg.
» » 7. Finström. De yttre ringarna härleda sig från ett tidigare kors.
» » 8. » » » » » »
» » 9. » » » » » »
» » 10. Pargas. Enkel hjulform.
» » 1 1 .  Virmo. H jul, i oregelbunden form, orestaurerat.
» » 1 2 .  N ousis. » » » »

PL. II: » 13. Hattula. Figurerna inkomponerade på ett naturligt sätt i förhåls
lande till korset.

» » 14. Hammarland. Ornamentet komponerat med hänsynstagande till korset.
» 15. Helsinge. Korset ersatt med solens strålar.
» 16 Karis. » » » »
» 17. Sibbo (sakristian). Korset ersatt med solens strålar.
» 18. S. Marie, Valvdekoration. Korset ersatt med solens strålar.
» 19. » » Hjulform.
» 20. Virmo. Tredubbelt grekiskt kors.
» 21. Tenala. Tydlig hjulform med axelhål.
» 22. Helsinge. Valvdekoration. Senare korsform, där omgivande ring

försvunnit.
» 23. Rimito. Hjulform.



E tt v iktigt brosnåldersfynd från Lappm arken.

D. 15 november inlöstes till Nationalmuseet av bonden Heikki 
Heikinpoika Sarre i Inari ett bronsåldersfynd, vilket i museets kata* 
log bär nummern 8724. Fyndet gjordes midsommardagen år 1926. 
Fyndstället ligger i östra delen av Enare*sjö nära Pasvikälvens utlopp. 
Det är en obebodd stenig holme kallad Lusmasaari. Säljaren be* 
sökte holmen på en fiskefärd och hittade föremålen på ett avstånd 
av 10 m från stranden. De lågo under en sten och voro något syn* 
liga utanför dess kant. Enligt uppgift av upphittaren finnes möjligen 
i närheten en eldstad. Sarre tog föremålen hem till sig, där de sågos 
och beundrades av flere ortsbor och främlingar. Senare blev stats* 
arkeologen underrättad om fyndet, vilket genom tjänsteåtgärd in* 
förskaffades till Nationalmuseet.

Fyndet består av följande 9 föremål.
1. En holkyxa av brons, väl bibehållen, utan ögla (fig. 6). 

Storleken 88, 42, 23 mm. Om yxan, se närmare sid. 81.
2. En tunn oornerad bronsskiva, antagligen rakkniv. 118x33 

X  1 m. Skivans nedre kant bildar en egg, åstadkommen genom 
fin tillhamring (fig. 5).

3—5. 3 torderade halsringar med hakar i ändarna (fig. 3). Gan* 
ska tunna och eleganta. Torsionen går åt ett och samma håll från 
ena ändan till den andra. Alla ha emellertid partiet närmast ändarna 
otorderat. Ringarna äro nästan runda; deras storlek är resp. 150x156, 
144x156, 156x164 mm.

6. Halsring av huvudsakligen samma typ som föregående och 
med likadan torsion, vilken med något längre facetter övergår i en 
rund ten. I ena ändan en hake. Den andra torde ha blivit avbru* 
ten redan i gammal tid och tillhamrad, sålunda att torsionen ännu 
är synlig på smalsidorna ända till spetsen (fi. 4). Storlek: 145 X 
164 mm.

7. Armring av bronsten, den yttre sidan något välvd, den inre 
flat. I mitten är ringen obetydligt bredare och avsmalnar svagt mot 
ändarna, vilka utvidga sig trumpetformigt, dock med flat inre sida. 
Som ornament finnas på c. 25—30 mm. avstånd från ändarna 3 tvärs* 
gående låga, oskarpa relieflinjer (fig. 1). Ringens mått: 68, 58, 12 mm.
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Fig. 1. 5/«

Fig. 2. %.

Fig. 5. »/,.

Fig. 6. ‘/2

Depotfynd från bronsåldern. Inari, Lusmasaari.



8. En ring, likadan 
som föregående, den inre 
sidan svagt urholkad. Or* 
nament synliga utvändigt 
bara på ena ändan, varest 
6—7 låga, något otydliga 
tvärlinjer i relief gå över 
ringen, börjande från »trum* 
peten» (fig. 2). 6 1 x 5 4 x  
12 mm.

9. En ring, lik n:o 
7, delvis förstörd av ärg. 
Nära ena ändan ornamen* 
tala relieflinjer såsom på 
n:o 7. 51 X  49 X mm.

Fyndet är i många 
avseenden ytterst märkeligt. 
Detta gäller såväl den av* 
lägsna fyndorten i Lapp* 
marken (jfr. fig. 7: 7) som 
dess innehåll och dess för 
våra förhållanden ovanliga 
rikedom, vidare dess sam* 
mansättning av skandina* 
viska och östliga element 
samt sist och icke minst 
fyndets i viss mån lokala 
nyans, som bär vittne om 

en hittills i mycket ringa omfattning känd särkultur.
Det är första gången föremål av östliga och västliga bronsål* 

derstyper blivit hittade tillsammans. Sådana fynd har man emellertid 
haft anledning att vänta, emedan skandinaviska bronsåldersfynd ha bli* 
vit gjorda i mellersta Ryssland och ett par östryska bronsyxor även 
ha hittats i Uppland. 1 Som bekant känner man från Finland såväl 
skandinaviska brånsåldersföremål, delvis från gravfynd, till ett antal
av c. 60, som ock ett halvtannat tiotal fynd av östlig karaktär. De
sistnämda äro boplats* eller lösfynd. Gravfynd äro däremot okända.

Även från norra Österbotten känner man fynd, företrädande 
de båda kulturerna (fig. 7). Den skandinaviska är representerad med 
4 svärd från tiden omkr. 700 f. Kr., hittade vid Kitinen*älven i So*

Fig. 7. Utbredningen av bronsåldersfynden 
i norra Finland.

1. Säräisniemi, 2 Muhos. 3 Kemi. 4 Aik* 
kula. 5 Kuolajärvi. 6 Sodankylä Petkula. 

7 Inari Lusmasaari. 8 Utsjoki.

1 Sveriges förbindelser med Ryssland under bronsåldern. Finsk Tidskrift, Bd. 
80. 1916. Ekholm, Studier i U pplands bebygg, hist. II. Bronsåldern, s. 68.



dankylä,1 den östliga genom gjutformar till holkyxor.2 Jag  skall 
strax återkomma till detta sakförhållande.

I det nya Inarifyndet äro halsringarna, armbanden och kniven 
skandinaviska importföremål, i sitt slag de första i vårt land. H als* 
ringarna tillhöra en typ som varit i bruk genom bronsåldern men 
främst under dess yngsta skede3. Det må anmärkas, att de ej 
förekommit endast i Danmark, utan även i Sverige ock särskilt i 
N orge4. I sistnämnda land känna vi dem från trakten kring Oslofjor* 
den, men även från Vestlandet genom några depotfynd. Även några 
depotfynd från yngre bronsåldern i Trondhjemstrakten uppvisa dylika 
ringar eller dessas yngre utvecklingsstadier. Jag hänvisar till depotfyn* 
den från Stavaa5 och Rennebo 6. Armringarna gå i den form de här 
ha tillbaka på guldarmringar. Om typen orienterar man sig med 
lätthet t. ex. i S. Muller, a. a., fig. 329 ff. Man jämföre armringar 
även från Sverige, Montelius, Minnen, figg. 1281, 1305 ff. -  De 
skivformiga knivarna (rakkniv) äro kända i ett dussin fall i Danmark. 
Jfr. Muller, a. a., fig. 289. Ofta äro de ornerade med inpunsade 
fartygsbilder. Förmodligen ha de använts utan skaft som rakknivar. 
De i vårt land tidigare kända bronsåldersrakknivarna ha en något 
annan form. 7

Med tillhjälp av de skandinaviska föremålen kan Inarifyndet 
gott tidfästas. Det härstammar från bronsålderns V  period. För denna 
datering talar fyndet som helhet liksom även alla dess föremål, tagna 
skilt för sig. Fyndets absoluta ålder kan bestämmas till 7. seklet 
/  Kr. f

Det i och för sig intressantaste föremålet i fyndet är celten 
eller holkyxan. Det är ett gott arbete, med ganska tjocka väggar. 
Yxan har en sexkantig genomskärning, medan den inre holkens form 
är nästan spetsoval. Yxans flatsidor äro liksom infällda. De två re* 
lieflinierna nedanför mynningen böra helt visst uppfattas som helhet: 
de bilda tillsammans ett ornamentalt band tvärs över yxan. Dessa 
linjer äro försedda med alldeles korta tättsittande kommadiknande

1 Suomen Museo ( =  SM) 1906, s. 73 ff.
2 Finskt Museum ( =  FM) 1914, s. 13.
3 S. Muller, Ordning af Danmarks Oldsager II, fig. 102.
4 E. de Lange, Oldtiden II (1912), s. 41 ff. Fyndet från Aardalen. Analoga

fynd fr Smalenene, Krist. Amt och Bratsbergs Amt. -  Id., Oldtiden VII (1916), 
s. 123 ff. Fynd fr. Vaare, Stavanger Kongshoi, och Aalvik (Hardangerfjorden). — 
Nicolaysen, Aarsberetning f. Norske Fortidsm. Bev. 1875, s. 180. J fr  Aarsb. 1856, 
Pl. I.

6 Aarsb. 1879, s. 206
6 Aarsb. 1856, Pl. 1
7 Knivarna från Laihia och Kiukainen. A vbildningar se t. ex. Hackman i 

Finska Fornminnesföreningens Tidskrift ( =  FFT) XXV: 2, figg. 34, 37.
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tvärribbor eller ribbanfang, vilka, liksom själva linjerna, säkert ha bli» 
vit inskurna redan i gjutformen. Yxan saknar öglor eller öron. På 
holkens väggar finnes ingen gjutsöm.

Någon direkt motsvarighet till denna yxa känner jag ej, men 
det kan knappast vara tvivel underkastat att den hör som en relativt 
sen variant till de östeuropeiska yxorna av Seima» eller Pielavesitypen l. 
För dem karaktäristiska äro de skarpa relieflinierna mellan smal» och 
bredytorna samt det ornamentala bandet nära mynningen löpande

Fig. 8. Fig. 9. Fig. 10. 4/5.
Seima. N . N ovgorod. Laukaa. Finland. A llak. Ural.

parallelt med denna (fig. 8). Många av dessa yxor bära på bredsidorna 
ytterligare ornament, bestående av snedstrierade trianglar nedanför 
tvärbandet eller vertikala längre ornamentband, men detta är ej en all» 
män regel. Formen ifråga är gammal och torde ha uppstått i mellersta 
Ryssland ur celten med höga kanter.2 De äldsta exemplaren äro stora 
och kraftiga, men formen krymper sedan ihop. I vårt land är typen

1 Tallgren, Collection Zaoussailov I, s. 32. — Rig. 1920, s. 68. — Merhart, 
Bronzezeit am Jenissei, s. 70 ff. — Eurasia Septentrionalis Antiqua ( =  ESA ) II, s.
139, 180.

3 ESA  II, s. 135 fig. 76.
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tidigare företrädd med 3, (4 ?  från varandra något avvikande exemplar), 
av vilka yxan från Laukaa, fig. 9, är mest typisk '.

Det är klart att Inariyxan ej hör till yxseriens äldsta, men den 
har kvar, ehuru i något förändrad form, de väsentliga dragen. Den 
uppvisar en allmän förflackning, sidorna bilda redan en skarp ås eller 
vinkel; till följd härav är yxans tvärsnitt sexkantigt. Men vår yxa hör 
ej heller till de yngsta i serien: den skiljer sig tydligt från de breda 
flata Ananjinocelterna med smalt sexkantig eller spetsoval genomskär* 
ning, vilka karaktärisera den östryska bronsålderns slutskede 2.

Det kan emellertid ej förnekas att Inariexemplaret bar vissa 
drag gemensamma även med de s. k.' Mälaryxorna 3, särskilt med den 
norska varianten av desamma 4. De sistnämda ha för övrigt i sina 
ornament och i deras tekniska utförande ett något östligt 
tycke 5: de äro prydda med höga, skarpa relieflinjer, fig. 11, 
så ytterligt typiska för östrysk bronsålder men främmande 
för Skandinavien. Jag  tror också att de västliga Mälar* 6 
och de ryssländska Seimayxorna -  vilka båda ha en kolos* 
salt vidsträckt spridning, fig. 12 -  ha influerat varandra. Dessa 
yxtyper ha mötts i Finland och norra Ryssland. Jag  har 
uttalat en förmodan att Mälaryxornas ornament givit upp* 
hov åt ornamenten på sena ryska yxor, vilkas form  där* 
emot bestämts genom Seimayxan. Det är ej osannolikt att 
de åsyftade norska yxorna kunna uppvisa samma process.

Såsom framhölls äro de två ornamentala tvärrelieflinjerna på vår 
yxa försedda med nedåtgående, korta, mot basen bredare streck. 
Dessa linjer tyckas vara av viss betydelse. Dylika ornament äro 
okända i Skandinavien men äro det även i den östryska bronsålders* 
kulturens centrum vid nedre Kama. Man känner dem på en för öv*

1 Laukaa, Maaninka. Pielavesi, Norrmark. Jfr. t. ex. FFT, XXV: 1, figg. 87, 
88, 89; jfr. även Uppland, Ekholm, a. a., s. 21, fig. 33.

2 Coll. Zaouss. I., s. 36.
3 Ibid., s. 31. Finn. Ugr. Forsch. XV II Anz., s. 27. Ekholm, a a., s. 43 ff.
4 Oldtiden VII, s. 37 ff. Om den norska typens genealogi, a. a. s. 45. -

A. Bjon, Tidlig metallkultur i Ostnorge Oslo 1926.
6 En kuriös hybridform förefaller mig en yxa från Uralområdet, Jekaterin* 

burgska kretsen, byn Allak, att vara. Yxan, vilken förvaras i museet i Jekaterinburg, 
har av mig redan tidigare blivit publicerad i SM 1916, s. 61, fig. 2, enligt en teck* 
ning. Ja g  meddelar här en ny fotografisk reproduktion, fig. 10, för vilken jag står i 
tacksamhetsskuld till den förnämste kännaren av Uraltraktens fornminnen, V. J. Tol* 
macev, vilken sedan bolsjevikväldets seger varit bosatt i Harbin i Mandsjuriet. Yxan 
skiljer sig från Mälartypen och den står otvivelaktigt i genetisk förbindelse med 
Seimatypen. Ornamenten äro emellertid främmande för denna och påminna ganska 
mycket om de norska yxornas ornament med de mångdubbla rätt skarpa relief* 
linjerna, fig. 11.

6 Jfr. utbredningskartorna: Oldtiden VII, s. 47. FM 1914, s. 17.
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rigt något egendomlig yxa med två öron och s. k. sidosköldar från 
Raskopantsi i guv. Kiev (E SA  II, s. 181 fig. 13). Ornamenten på 
yxans båda sidor äro enahanda. Allmännare förekommer denna de* 
talj på yxor i Uraltrakten, där denna ornamentala detalj hör hemma. 
Jag  avbildar här 2 ganska sena yxor från Ajat*flodensstränder i Jega*

Spridningen av de s. k. Mälar* och Seimayxorna i östliga Nordeuropa.

terinburgska kretsen österom Ural (fig. 13—14). De tillhöra vetenskaps* 
akademins antropologiska museum (1572:251—252) i Petersburg. En 
tredje dylik torde förvaras å Antropologiska Museet i Moskva. Fo* 
tografierna fick jag  år 1916 av V. J. Tolmaöev. Det är ej uteslutet 
att »taggarna» gå tillbaka på den hos dessa yxor vanliga sicksacklin* 
jen (jfr. fig 13), vilken krympt ihop till dylika rudiment. Emellertid är 
detta ju osäkert. Jag  pekar för övrigt på ornamentala detaljer hos fig. 14: 
kantlinjerna och bården (jfr. fig. 8). Otvivelaktigt är emellertid den
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uralska yxan senare än den lappska, och tillhör den s. k. ananinotiden, 
omkr. år 500 f. Kr. 1

Om än Inariyxan t. v. är ett unikum, kan det ej vara tvivel 
underkastat att den är en företrädare för den nordösteuropeiska brons* 
åldersgruppen. Det är ej onödigt att här ytterligare påminna om, att 
man från norra Österbotten känner andra fynd, vilka med bestämd* 
het sammanhänga med östryssland. Man känner gjutformar för 
östliga holkyxor från mitten av det första förkristna årtusendet från 
Alkkula 2, K em i3 och Kuolajärvi 4; dylika yxor äro genom sparsamma 
fynd kända även från inre Finland 5 och norra Ryssland 6 (Uleåälvdal,

Fig. 13. */.- Fig. 14.

Bronsyxor från Ajat, Ural.

trakten kring Maanselkä, Karelska näset, Arkangelsk, Pinega, Vologda, 
Ustsyssolsk). Dessa fynd, kunde man säga, kartlägga vägen längs 
vilken förbindelserna gått.

Denna nordliga »bronsålders»*kultur har varit, vad vi kalla, epi* 
neolitisk: metallen var i någon mån i bruk för skärande redskap, men 
sten* och benverktyg ha förvisso samtidigt varit allmänna. Det so*

1 Ytterligare förtjänar det påpekas, att några uralska yxor, t. ex. Kg. 10 från 
A llak, uppvisa på holkens väggar längst nedtill på mitten en svag gjutås eller »skiva. 
Denna egendomlighet är okänd från Karna»Volga*dalen, men den är ju  mycket 
allmän i Skandinavien.

2 SM 1911, s. 49.
3 Hackman, Montelius*Festskrift 1903, s. 1 ff. Jfr. FM. 1910, s. 20.
4 SM 1918, s. 16.
5 FFT 25: 2, s. 34. FM 1914. s. 14.
9 FU F  XVII Anz., s. 24, 25.
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ciala livet hade ej förändrat karaktär4. Kulturen uppbars ej av en 
bofast bondebefolkning utan av nomadiserande jägare, fiskare och 
pälshandlare, vilka hade sina bopålar vid vattendragen, på s. k. bo* 
platser, liksom fallet varit även under stenåldern.

De metallföremål som skapats av dessa nomader, sammanhänga 
med östern, men de tyckas ha uppnått en viss självständighet, huru 
relativ den än må vara. Materialet är t. v. ytterligt ringa. Den lokala 
tillverkningen bevisas främst genom fynden av gjutformar i Finland, 
men även genom de tidigare kända yxorna från Maaninka och Lai* 
hia, ev. Norrm ark2. Därtill kommer ev. Inariyxan, vilken knappast 
är förfärdigad i Ryssland (proportionerna, massiviteten) ehuru typen 
är ryssländsk.

Problemet förefaller dunkelt, sålänge vi ej kunna bestämma denna 
kulturs hela innebörd. Det är möjligt, jag anser t. o. m. sannolikt, 
att vissa s. k. »stenålders»*företeelser inom samma område äro sena, sam* 
tida med bronsåldern: en del kamkeramik3, asbestkeramiken4, Rova* 
niemihackorna5 o. s. v. Det förtjänar framhållas att även kamkera* 
miken från Mannikafossen vid Pasvikälven och asbestkeramiken ha 
motsvarigheter österut. 6 Vidare ha vi i Finland träskeden med det 
utskulpterade djurhuvudet från Laukaa7 samt medar från slädar, 
gjorda av cembraträd. Materialet har kommit från Ural, där även 
skeden har sina närmaste motsvarigheter. Om den absoluta krono* 
login gå meningarna åtskiljs.

Fqr att sammanfatta det ovansagda, finna vi alltså norra delen av 
Finland och den östeuropeiska ishavskusten under s. k. sen stenålder 
och under bronsåldern vara bebodda av jägarstammar med en i vissa 
avseenden enhetlig materiell kultur som pekar mot Uralområdets 
bronsålder. Enligt mitt förmenande är likheten i kultur i detta fall 
även ett bevis på etnisk likhet, i alla fall negativt taget: dessa arktiska 
folk voro ej skandinaver, de voro uralska stammar, om samojeder, 
lappar eller protofinnar, kunna vi inte avgöra.

Emellertid, såväl Inarifyndet och det präktiga Sodankyläfyndet8 
med 4 bronssvärd som mälarcelternas utbredning österut bevisa att arkti* 
kum ej varit främmande för skandinaver, och jag tror att man till 
förklaring av detta sakförhållande är berättigad att dra paralleler från

1 SM 1911, s. 56. FM 1911, s. 25 ff. FM 1914, s. 22
2 FFT 25 : 1, figg. 87, 107, 110.
3 Solberg, Oldtiden VII, s. 1 ff.
1 FM 1914, s. 16 ff. (Inari, Kemijärvi).
5 SM 1911, s. 49-57.
6 Ailio FFT X X IX  : I, s. 44, 45. FM 1914. s. 21.
7 Ailio i FFT XXV I, s. 257 ff.
8 SM 1906 s. 73.
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yngre kulturfenomen från samma trakt. Från vikinga* och korstågs» 
tidevarvet känner man från detta gebit skandinaviska, permiska och 
karelska saker 1. Från historisk tid vet man att kväner, norrmän, ka= 
relare, novgoroder och permer beskattat dessa trakter. Jag  tror att 
bronsåldersminnena från Sodankylä och delvis från Inari visa att lik* 
nande förhållanden varit rådande under årtusendet f. Kr. Det är 
främmande handelsmäns depot’er (ringarna) eller minnen från skattut* 
sökare (svärden). De ofantliga skogarnas villebråd lämnade eftersökta 
pälsverk, laxen från de mäktiga 
älvarna föraktades säkerligen icke, 
och beskattningen av urbefolknin* 
gen var likaså en näringsfångst, 
lika god som en annan.

Varifrån dessa »Birkarlar» 
kommo, kunna vi ännu ej säga.
Möjligen från Norge, där Tron* 
delagen uppvisar en blomstrande 
bronsålder, som uppehållit förbin» 
delser med Finland2, möjligen även 
från Uppsverige eller t. o. m. från 
Kyröälvdal med dess skandina* 
viska kustbefolkning. M ot Bott* 
niska viken och ej mot Ishavet 
peka de tidigare kända fynden 
från Alkkula, Kemi och Kuola* 
järvi, likaså de skandinaviska fyn» 
den från norra Savolaks och Ka* 
relska näset. Inari»fyndet här* 
stammar visserligen från Pasvikflodens källtrakt, men avståndet till 
Sodankylä är ej alltför långt, när man tänker på kulturens karaktär av 
vandrarkultur.

För egen del är jag böjd för att uppfatta Lappmarksfärderna 
såsom en regelbunden näringsfångst för de nordligaste skandinaviska 
bosättningscentra i Trondhjemstrakten och Uppland. Norrom dessa 
områden vidtog obygden med gles befolkning av annan stam .3 Erä» 
färderna norrut utgjorde väl grundvalen för Trondhjemstraktens upp* 
blomstring under denna tid. Uppland och de övriga Mälarlandska» 
pens befolkning utnyttjade även havet och de bortom liggande om* 
rådena i Finland och Ryssland. Såväl i Trondelagen4 som Mälar»

1 Jfr. FFT 25 : 2, s. 69.
2 Hackman, FM 1900, s. 61. Å bo stads Hist. Mus., s. 42 ff.
3 SM  1906, s. 82. Jfr. Hallström. Fornvännen 1924.
4 Shetelig, Préhistoire de la Norvége, s. 94, 95.

Bronsyxa. Helsberg, Å bo län.



-  88 -

landskapen1 fick kulturen under expansionstiden, d. v. s. under 
yngre bronsåldern, vissa särdrag, olika den sydskandinaviska, och 
dessa nordliga centra torde även inbördes ha upprätthållit förbindel* 
ser med varandra. Prof. Hackmans iakttagelse om Helsberg*yxans, 
fig. 15, (från sydvästra Finland) nordnorska karaktär 2 är mycket in* 
tressant och helt visst riktig. Två motsvarande yxor tillhöra Rennebo» 
fyndet från Trondhjem (Hackman, a. a., s. 43—44) med smycken och 
holkyxor; detta fynd har alltså en sammansättning som påminner om 
Inarifyndets. Från N  Norge (6 6 ° 10’ N . bredd) har man ett skandi* 
naviskt svärd, ornerat likt Sodankyläsvärdet, och ett dylik känner man 
även från M edelpad3, alltså från det nordligaste området. De till* 
höra 5. peridden, som var en »eräperiod», blomstrande i mellersta 
Skandinavien.

Inarifyndet har givit anledning till dessa reflexioner.

> An t. Tidskr. III, s. 214, 340,
2 Å bo stads Hist. Mus., a. st. s. 45.
2 SM 1906, s. 80.

/
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