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t
U . T . Sirelius.

D en 24 augusti 1929 avled i Helsingfors Finska Fornminnesför* 
eningens ordförande, professorn i etnografi vid Helsingfors univer* 
sitet U uno Taavi Sirelius. H ans sista svåra sjukdom  och dödsfall 
kommo oväntat för hans vänner, som väl visste att han lidit av ohälsa 
och sökt bot även utom landet, men ej att det gällde livet. Ä nnu 
på våren var Sirelius i full verksamhet och uppgjorde nya planer för 
sitt arbete på olika områden. Han var även en av de sökande till 
det lediga statsarkeologämbetet.

U . T. Sirelius föddes i Jääskis den 5 maj 1872. D et var väl 
dels intryck från barndom  och ungdom i en trakt, som ännu bevarat 
mycket av allmogens ursprungliga levnadsart, dels även påverkan av
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äldre kamrater i den viborgska studentkretsen, Th. Schwindt, O . Don« 
ner o. a., som tidigt ledde honom  in på den etnografiska forskarens 
bana. D en finska etnografin liksom språkforskningen har ett stort 
och givande uppland i de finsk«ugriska folkstammarna i norra Ryss« 
land, och hit gjorde Sirelius 1897—1900 sina första forskningsresor, 
främst till ostjaker och voguler, 1907 även till syrjäner och votjaker. 
Resultatet blev, förutom  kollektioner av föremål till Nationalm useet, 
flere betydelsefulla publikationer, däribland 1904 Die Handarbeiten  
der Ostjaken und W ogulen, samt Ornamente au f Birkenrinde und  
Fell bei den Ostjaken und W ogulen, och 1906—1911 Über die primU 
tiven W ohnungen der finnischen und ob=ugrischen Völker, ett av den 
jäm förande etnografiska forskningen högt skattat arbete. 1906 utgav 
han som doktorsavhandling Über die Sperrfischerei bei den finnisch= 
ugrischen Völkern och vann härmed äyen docentur. 1921 blev han 
den första innehavaren av professuren i etnografi. H ans litterära 
verksamhet omfattar vidare bl. a. Suomen kansanpukujen historia 
1915 och det stora arbetet Suomen kansanomaista kulttuuria 1919—1921, 
där han i systematisk form framlägger ett synnerligen rikt material 
rörande det finska folkets materiella kultur. Sirelius gick i sin forsk« 
ning längre än företrädarne, Schwindt och Heikel, och berörde mera 
ingående frågan om ursprunget till denna kultur och de påverknin« 
gar för vilka den varit utsatt, och beaktade härvid också det väster« 
ländska inflytandet. U nder talrika resor till skandinaviska och cen« 
traleuropeiska museer gjorde han sig förtrogen såväl med detta ämne 
som med museiverksamheten överhuvud. Resultat av dessa jäm« 
förande studier äro den i Rig 1923 publicerade uppsatsen Väster och 
öster i Finlands materiella kultur samt även praktverket Finlands ryor 
1924, betydelsefullt framförallt genom det rika, överdådigt vackert 
framlagda materialet, men också genom den fördomsfria syn förfat« 
taren har på ämnet. A rbetet utkom  på finska och svenska samt i 
förkortad form på engelska, och Sirelius gjorde därutöver de finländ« 
ska ryorna bekanta genom flere broschyrer samt utställningar i olika 
delar av Europa. H ans intresse var överhuvud senast i hög grad 
riktat på ornamentik och textilier, om vilka han planlade nya arbeten. 
E tt annat ämne, som starkt sysselsatte honom  de senaste åren, var 
de finska folkens andliga kultur, folklore. För en fortsatt insam« 
ling av etnografiskt material från skilda områden var han i det sista 
verksam, bl. a. genom organiseringen av de etnografiska exkursioner 
som utsändes till olika delar av landet.

Jämsides med dessa arbeten gick Sirelius verksamhet i Natio« 
nalmuseets tjänst. 1900 blev han amanuens och 1918 intendent och 
föreståndare för den etnografiska avdelningen; 1928 frånträdde han
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denna befattning, emedan den ej längre ansågs förenlig med profes» 
suren. H ans verksamhet på detta område omfattade bl. a. ordnandet 
och uppställandet av samlingarna i den nya nationalmuseibyggnaden. 
Såsom t. f. statsarkeolog under långa perioder ägnade han sin arbets« 
förmåga och ett fruktbart intresse också åt vården av våra fornmin« 
nen överhuvud.

Icke blott genom det betydelsefulla material han framlade rö« 
rande jämförelsevis primitiva folk, utan även genom den grundliga 
och vidsynta behandlingen vann Sirelius europeiskt anseende som 
forskare, och han var en av förgrundsgestalterna i den finska veten« 
skapliga kulturen. H os dem som stodo honom  nära i arbetet kvar« 
lämnar han minnet av en på en gång äggande och human kamrat.

K. K. Meinander.



H avnelevfyndet.
Ett bidrag till frågan om kök kenm öddingkulturens varaktighet.

Bland de nordiska stenåldersproblem, som under de senaste åren 
ofta diskuterats, är frågan om den äldre stenålderns förhållande till 
den yngre: är gränsen mindre skarp än man trott, når inom Sydskan« 
dinaviens flintområde kökkenm öddingkulturen långt ned i yngre sten« 
åldern? I kapitlet om den nordiska megalitkulturen i D e förhistoriska 
tiderna i Europa har jag flyktigt om näm nt ett fynd från Stevns på 
östra Själland, med skivyxor och tunnackiga yxor funna under för« 
hållanden, som visa, att de tillhöra samma tid. D etta fynd har gi> 
vetvis värde för bedöm ande av förevarande fråga, och det kan där« 
för vara skäl att ägna det en något mera ingående granskning.

För ett tiotal år sedan upptäcktes på Staermosegaards mark i 
Havnelev by och socken av Stevns härad och Prestö amt en avfalls« 
grop från stenåldern. H östen 1922 utgrävdes den av prof. K. Friis 
Johansen, med vars begivande efterföljande upplysningar om under« 
sökningen lämnas. Avfallsgropen låg i en åker på svagt sluttande 
terräng ett par km från kusten strax N N O  om Havnelev by, drygt 
25 m över havet; den betecknar således icke en gammal strandboplats. 
Uppm ärksam heten hade väckts genom att vid plöjning flintskärvor 
ständigt kommo till synes i plogfårorna, stundom  även flintredskap 
och krukbitar. D å vid undersökningen det c. 20 cm tjocka rnullag« 
ret bortgrävts, avtecknade sig m ot den ljusa lergrunden en oregel« 
bundet oval, mörk fläck, gott och väl 7 m lång i N —S och ungefär 
5 m bred. N ärm ast kanterna var den ljusare, men den m örknade 
mot mitten, där jorden var kolsvart. D et visade sig, att denna fläck 
markerade en tämligen flack grop med jäm nt sluttande sidor; det 
största djupet var blott 65 cm, räknat från den omgivande fasta 
lergrundens yta.

G ropen var helt och hållet fylld med avfall, till största delen 
flinta, som vid fläckens kanter låg tämligen glest, men f. ö. bildade 
ett direkt på lerbottnen vilande kom pakt lager med ringa jordfyllnad. 
I denna funnos talrika kolpartiklar, rikligast i gropens mitt. En mängd
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tämligen små krukbitar och få djurben, liksom krukbitarna i många 
fall starkt upplösta, lågo ytterligare i lagret.

Påtagligen var gropen ett lertag, senare använt som avfallsgrop. 
Inga som helst tecken tydande på att den varit en hyddtom t kunde iakt* 
tagas. Lergrunden omkring gropen och i dess botten var fullkorn* 
ligt orörd, utan spår av stolphål. Några spridda huvudstora och 
större stenar kunde icke tolkas som rester av förstörda härdar eller 
husgrunder.

Flintan bestod till största delen av flisor och avfall från tillhugg* 
ningen, men därutöver hittades talrika redskap, av vilka de flesta voro 
skadade. Fornsakerna (n:ris A 31797—820 a i Danm arks National* 
museum) lågo spridda i hela lagret, utan att koncentrera sig på nå* 
gon begränsad del därav, både nära ytan och vid bottnen. Samman*

Fig. 1—3. Skrapor från H avnelev.

lagt uppsamlades ur hela gropen, utom ett antal icke närmare bestäm* 
bara tillhuggna flintor, mer än 30 spån, 1 spånkniv, 40—50 skivskra* 
por, 80—90 borrar, ett 50*tal skivyxor (men inga kärnyxor), c. 15 
tvärpilar, 8 brottstycken av tunnackiga yxor och förarbeten till dy* 
lika, några knutor och kärnor, fragment av slipstenar, ett par tillhugg* 
ningsstenar o. s. v. och minst ett tusental, till den övervägande de* 
len små och oansenliga krukbitar, bland vilka ett mindre antal or* 
nerade.

På grund av fyndets skenbart egendomliga sammansättning är 
det skäl att understryka, att inga som helst spår kunde påvisas av 
att lagret blivit sekundärt om rört; det var fullständigt homogent. 
Icke heller kunde man konstatera, att vissa fornsakstyper lågo dju* 
pare än andra. Så hittades t ex. i en av kvadratm eterrutorna i gro* 
pens mittparti ett stort brottstycke av ett förarbete till en tunnackig 
yxa och ett mindre fragment av en färdigt tillhuggen yxa av samma 
typ på gropens botten, täckta av flintlagret i vilket flera skivyxor 
lågo på olika nivå; i andra ru tor anträffades åter skivyxor i djupare 
läge. Likaså kan framhållas, att av de ornerade lerkruksbitarna många
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lågo d jupt nere i lagret, andra ytligare och att bitar av ett och
samma kärl hittades på flera meters avstånd från varandra. Alla vid
utgrävningen iakttagna om ständigheter tydde på, att de funna forn« 
sakerna äro samtidiga, eller för att använda grävningsberättelsens för« 
siktiga form ulering: Forsaavidt de tyndnakkede 0 k se r  og dekorerede 
Lerkarskaar ikke tor antages at vare samtidige med de i Laget fore« 

fundne Skivespaltere, hvilket synes at maatte vare den
naturlige Slutning af Fundforholdene, maa man gaa
ud fra, at der har fundet en Sammenblanding mellem 
Affald fra aeldre og yngre Stenålder Sted, forud for 
Stenmassernes Nedvaeltning i G ruben.»

D et är emellertid nödvändigt att tillgripa denna 
orimliga nödfallsförklaring endast om man envist 
fasthåller vid satsen, att alla skivyxor måste till« 
höra den nordiska äldre stenåldern. Till en dylik 

Fig. 4. B orr från envishet finnes likväl ingen orsak, och vi kunna 
H avn elev . således till en början konstatera, att Havnelevfyn« 

det ger bevis för samtidig användning av tunnackiga yxor och 
skivyxor.

D et lönar emellertid mödan att anföra ytterligare några data 
rörande fornsakerna i Havnelervyndet. Först några av flintorna!

Bland skraporna dominera runda eller svagt avlånga skivskrapor 
(flg. 1, A  31808), skrapor med skaft äro sällsynta (fig. 2, A  31811), 
en halvmånformig ett rent undantag (fig. 3, A  31798). Borrarna 

förekomma i flera varianter; ett karakteristiskt 
exemplar avbildas i fig. 4 (A  31804). Både 
trapezformiga och nästan triangulära tvärpilar 
med raka sidor förekom m a; andra äro tämli« 

Fig. 5. T värpilar från gen jäm breda och några ha utsvängd egg (fig.
H avnelev. 31800, 31820). Skivyxorna äro genom«

gående trapezformiga eller triangulära, till storleken varierande 
(figg. 6—8, A  31799, 31811, 11813); exemplar med insvängda sidor 
och bred egg saknas. De uppvisa några tekniska egendomligheter, 
som äro värda att annotera. Slagbulan, som ej alltid är borthuggen, 
ligger i regeln tätt intill ena egghörnet, icke längre uppe på sidokan« 
ten. I många fall observeras en rätt fin kantretusch, stundom  kan
även en del av sidoytorna vara överarbetad med små slag. Bladen
äro ofta relativt tunna. H uruvida dessa detaljer ha kronologisk be« 
tydelse eller om de b lo tt äro en lokal egendomlighet, är om öjligt att 
definitivt avgöra utan en ingående jämförelse med danskt stenålders« 
material. Emellertid kan jag icke värja mig för intrycket, att Havne« 
levyxorna i någon mån skilja sig från den äldre stenålderns vanliga
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skivyxor, av vilka ett par på måfå uttagna exemplar avbildas i figg. 
9—10 (A  8687 från M ejlgaard, O  158 från N exelo) och att den tek« 
niska olikheten är ett av tecknen på tidsskillnaden. D et är nämligen 
höjt över allt tvivel, att H avnelevfyndet tillhör den yngre stenåldern: 
detta visa otvetydigt fragmenten av tunnackiga yxor och en stor de 
av keramiken.

Fig. 6—8. Skivyxor från H avnelev.

Även i keramiken kan nämligen sammanblandningen av äldre och 
yngre element skönjas. I en av rutorna mitt i avfallsgropen hittades 
delar av ett stort kärl av äldre stenålders karaktär (A  31804). För 
övrigt tillhörde de flesta fragmenten kärl av finare gods med mot 
kärlkroppen tydligt begränsat halsparti. Bland dem funnos 2—3 krag« 
flaskor företrädda med 5 halsfragment (fig. 11, A  31802). Fyra frag« 
ment tillhörde stora rundbottnade kärl med genomborrade knoppar
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nära bottnen (fig. 12, A 31798).1 Bitar av två kärl, det ena rätt 
stort med vid mynning, med snöravtryck under randen (fig. 13, A 
31799) kunna hänföras till den tidiga grupp snörornerade kärl, som 
kan dateras till den tunnackiga yxans s lu tskede3. Jäm förbara härs 
med äro två brottstycken med dragna linjer under randen (fig. 14, 
A 31804). Ett kärl har längs randen haft tvestick (fig. 15, A 31798), 
ett annat dubbelt tvestick (fig. 16, A  31802). Även detta ornam ent

Fig. 9. Skivyxa från M ejlgaard.

Fig. 10. Skivyxa från Nexelo.

är tidigare iakttaget: i fyndet från kökkenm öddingen vid Sebbersund 3; 
varken kärlets form eller fyndförhållandena ge här anledning till da* 
tering till en period efter den tunnackiga yxans tid. H ärtill komma 
ytterligare fragment med halvmån* eller kommaformiga ornament

1 K ärltypen Sophus M üller, O rdn ing , Stenalderen 228.
2 N ord iske Fortidsm inder II, s. 98, n o t 3. M üller, Stenalderens Kunst, fig. 

46 m. fl. A v betydelse fö r dateringen är isynnerhet fyndet från Tram m ose i nord* 
västra Själland.

3 M üller, a. a., fig. 42.
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(fig. 17, A  31808), med vulst, tvärstreck och halvmånar (fig. 18, A 
31811), med punkträckor, med snedstreck, med nagelintryck o. s. v. 
vid randen och några små bitar med skurna eller instuckna korta 
streck (fig. 19, A 31808). Visserligen är keramiken från danska sten» 
åldersboplatser i ytterst ringa grad analyserad, men det torde likväl 
vara berättigat — både på grund av Ornamentiken, godset och kärl* 
formernas art — att hänföra även dessa krukbitar till samma tid som 
de övriga ornerade fragmenten.

Vi ha alltså i Havnelevfyndet ett boplatsfynd från den tunnac* 
kiga yxans tid: detta visas både av yxorna och den ornerade kera*

Fig. 11—14. K rukbitar från H avnelev.

m iken; även djurbenen — tamoxe, får eller get, tamsvin — bestämda 
av magister Degerbol, giva entydigt vid handen, att fyndet härrör 
från den yngre stenåldern. Vid sidan härav ha vi ett stort antal 
skivyxor, vilka tekniskt dock tyckas avvika från den äldre stenålderns. 
Själva fyndplatsen är icke en kökkenm ödding, ett skallager, och av 
den äldre stenålderns typiska redskap saknas kärnyxan. D etta fynd 
ger oss icke bevis för att kökkenm öddingkulturen med allt vad detta 
begrepp innebär lever kvar ännu under den tunnackiga yxans tid, 
men det visar, att starka element ur kökkenm ödingkulturen ingå i 
östdansk boplatskultur under den yngre stenåldern, och det ger ett 
stöd för uppfattningen att den period, vars vanligaste redskap voro 
skivyxor och kärnyxor, här direkt avlöses av den tunnackiga yxans tid h

1 De förhistoriska tiderna i Europa II, s. 100 ff.
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Emellertid har O tto  Rydbeck i sin uppslagsrika bok om «Sfen* 
åldershavets nivåförändringar och Nordens äldsta bebyggelse ener* 
giskt drivit sin gamla tes om kökkenm öddingkulturens kontinuitet in 
i gånggriftstiden: kökkenm öddingkulturen fortsätter att existera med 
mina karakteristiska fornsakstyper ända fram till hällkisttiden. Tesen 
gäller visserligen i främsta rummet kökkenm öddingkulturen på den 
skandinaviska halvön, men Rydbeck anser synbarligen, att den bör 
tillämpas även på Danmark. De arkeologiska belägg han härvid 
kunnat anföra inskränka sig till några fall, då yngre stenåldersformer

Fig. 15—19. K rukbitar från H avnelev.

anträffats i kökkenm öddingar från den äldre stenåldern. Ertebolle 
är en av dessa. Sophus M iiller uppräknar en liten serie yngre före* 
mål härifrån .1 Bland dessa finnas tvenne k lubbhuvud med skafthål: 
vi veta nu, att denna typ uppträder redan under M aglemosetid. Vi* 
dare, en tillhuggen grönstensyxa: den bör jämföras med kärnyxorna 
av flinta; en skivskrapa: typen förekommer redan under den äldre 
stenåldern. Även en spetsnackig yxa bör här nämnas. Dessa yxor 
tillhöra ju  enligt det vanliga schemat den första perioden av den 
yngre stenåldern, efter kökkenm öddingkulturens tid ; riktigare torde 
vara att i dem och några andra slipade yxtyper se kärnyxornas er* 
sättare under kökkenm öddingarnas senare skede. Yngre äro tvenne 
tunnackiga yxor och ett fragment av en dylik, medan tvenne andra

1 A ffaldsdynger fra Stenalderen s. 53 f., 76 f.
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slipade yxfragment icke kunna närmare bestämmas. N ågra få ler* 
kruksbitar skilja sig genom bättre gods från den stora massan av 
keram ik; en av dem har under randen två rader intryckta fyrkanter, 
förm odligen ett ornament i stil med tvesticket på fig. 15.

I kökkenm öddingen vid Havnö 1 hittades en tillhuggen grön* 
stensyxa, påminnande om den från Ertebolle, två tunnackiga yxor 
och ett förarbete till en dylik. Bland lerkruksbitarna funnos ett öra 
till ett rundbottnat kärl (jfr fig. 12), några fragment av ett kärl med 
vertikala streck och flera oornerade b itar; bland dessa bör observeras 
en flat kärlbotten, som möjligen kunde tyda på ett senare datum än 
den tunnackiga yxans tid.

Fig. 20—21. Lerkärl från Raagelunde.

Faarevejlefyndets yngre krukbitar 2 överensstämma med dem från 
H avnö; dock finnes härifrån ingen flat kärlbotten. Ej heller Klin* 
tesofyndets föremål från den yngre stenåldern 3 möjliggöra datering 
till senare tid än den tunnackiga yxans: en trindyxa, hälften av en 
tunnackig yxa, ett par oornerade krukbitar.

D e yngsta skikten i alla dessa kökkenm öddingar tillhöra således 
med allra största sannolikhet den tunnackiga yxans tid, och till samma 
tid föra oss även de publicerade data rörande fynden från Solager4 
och Lango 6. De dolktidsföremål, som lågo i det översta lagret i Lan* 
gökökkenm öddingen, kunna icke beteckna den direkta fortsättningen 
på den äldre bosättningen: icke ett enda föremål har nämligen här

1 Affaldsdynger s. 107 f.
2 Affallsdynger s. 119.
* A. a. s. 128.
4 Sophus M üller, A arb . 1915, s. 103 f.; id. Stenalderens K unst s. 11 f.
* B roholm , Aarb. 1928, s. 162, 172.
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anträffats, som skulle kunna dateras till den tjocknackiga yxans tid. 
Förmodligen böra förhållandena på Aam olleboplatsen 1 tolkas på 
samma sätt, men det bör dock observeras, att utom äldre stenålders* 
föremål, en tunnackig yxa och dolkar här hittats förarbeten till en 
tjocknackig yxa och en smalmejsel.

Som slutresultat för Danm arks vidkom m ande torde således tills* 
vidare böra fastslås, att inga bevis föreligga för antagandet att kök* 
kenm öddingkulturen kvarlevat långt in i gånggriftstiden. Därem ot 
finnas ännu i fynd från den tunnackiga yxans period starka inslag 
av den äldre kulturen, och omvänt finnas i de yngre kökkenmöd* 
dingskikten tunnackiga yxor och med dessa samtidig keramik. 
Havnelevfyndet tyder dock på att kärnyxan kommit ur bruk och

Fig. 22—24. K rukbitar från Raagelunde

att livsformen förändrats: boskapsskötseln markerar tydligare än allt 
annat det betydelsefulla kulturskiftet.

Om således kökkenm öddingkulturen icke kan sägas ha fortlevat 
in i den tjocknackiga yxans tid och vid sidan av gånggriftskulturen, 
kan man dock i denna påvisa reminiscenser av den gamla kulturfor* 
men. Ett intressant bevis härför ger en av Sarauw år 1910 under* 
sökt kammare i en förstörd långdös på Lolland.

Långdösen, som troligen mätt c. 20 m. i V N V —O SO  och va* 
rit 13—16 m. bred, låg på Fuglegaardens mark i Raagelunde by av 
Kjettinge socken och M usse härad. Vid dess mitt funnos två kam* 
rar. D en ena, en liten gånggrift, hade haft 5 sidostenar och gång 
av 2 +  3 stenar mot norr. D en östligare var en dös, byggd av 6 
sidostenar och en överliggare, och saknade gång. I det manshöga 
gravrummet, som var 2.60 m. långt i O —V  och 2.20 m. brett, hittades 
bl. a. två kraftiga tjocknackiga yxor, flera tvärpilar av vilka de flesta

1 A ffaldsdynger s. 98.

v
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triangulära eller trapezformiga, men enstaka rätt vackra med insvängda 
sidor, vidare talrika flintspån, dubbelyxor och »klubbor av bärnsten, 
tre hängkärl, av vilka tvenne avbildas i fig. 20—21 (A  26350—51), 
och åtskilliga krukbitar; prov på dessa ses i figg. 22—24 (A  26353 
—54). Keramiken hör således till den östdanska grupp, som bl. a. 
på stilistiska skäl hänförts till slutet av den tjocknackiga yxans tid, 
slutet av gånggriftstiden.1 D et övriga gravgodset hör ju till typer 
vanliga under gånggriftstiden, men dess sammansättning tillåter dock 
en något närmare preciserad förmodan angående gravens ålder. De 
relativt talrika tvärpilarna, frånvaron av långa spånpilar och pilspet» 
sar med triangulärt tvärsnit, möjligen också bärnstenspärlorna, ge en

Fig. 25. »Skivyxa» från Raagelunde.

antydan om, att en del av gravgodset tillhör en rätt tidig del av 
gånggriftstiden; också själva gravens form lägger antagandet nära, att 
kammaren byggts under periodens början.

M ot allt detta kontrastera emellertid tämligen skarpt tvenne 
föremål, som anträffades i graven. D et ena är en tillhuggen yxa, 
som nästan kan kallas en skivyxa, ehuru den tekniskt — observera 
sido» och kantretuschernas art (fig. 25, A  26347) — tydligt skiljer 
sig från Ertebollekulturens vanliga redskap ; då man har yxan i han» 
den tvekar man icke om dess datering till den yngre stenåldern. Men 
icke nog härmed! Dessutom  hittades talrika fragment av ett stort, 
grovt lerkärl, vars gods och form om edelbart leder tanken till kök» 
kenm öddingkärlen (fig. 26, A  2.6356). Tyvärr har det varit omöjligt 
att rekonstruera kärlets botten: vi veta icke om den löpt u t i en spets, 
varit rundad eller något avflatad; en stor, plan ståndyta har kärlet

1 A arb. 1917, s. 279 ff., 297; Sophus M üller, Stenalderens Kunst, s. 51 ff.
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i ingen händelse haft. D et är visserligen sannolikt, att lerkärlet och 
skivyxan äro fyndets äldsta föremål, men även i så fall torde det 
vara riktigast att datera dem till gånggriftstiden: gravkammaren hör, även 
om den alltid saknat gång, icke till de äldre dösarna, och långhögens 
andra, fyndtomma kammare bör ju  på grund av sin form hänföras 
till gånggriftstid. Lerkärlet och yxan äro gamla relikter i en ny 
kultur, analoga med de skivyxor m. m., som sporadiskt anträffats 
på yngre boplatser, element ur den gamla kulturen som förblivit i 
bruk vid sidan av den yngre stenålderns formrika redskapsskala. 
M en de ge icke, lika litet som gånggriftsfyndens tvärpilar, bevis för 
uppfattningen, att kökkenm öddingkulturen ren och oblandad kvar« 
levat vid en tid, då de danska öarnas bondebefolkning gravlade sina 
döda i de stenbyggda gånggrifternas kamrar.

C. A . Nordman.

Fig. 26. Lerkärl från Raagelunde.



A vb. 1. R im ito kyrka från SW.

Rimito kyrkas medeltida kalkmålningar.
Rimito kyrka är belägen på Rimito ö c. 15 km väster om 

Å bo stad.
Kyrkan är en rektangulär, enskeppig gråstenskyrka med sakristia 

i norr och vapenhus i söder (avb. 2.) Innertaket utgöres av tre 
tegelvalv i enkelt stjärnmönster med ringar i ribbornas korsnings« 
punkter. De vila på breda sköldbågar och massiva pilastrar. Vapen« 
huset täckes av ett kryssvalv. Sakristian har erhållit sitt tunnvalv 
under senare tid. Kyrkans byggnadstid är mitten av 1400«talet, men

A vb. 2. Plan av R im ito kyrka.



valv och vapenhus ha sannolikt tillkom m it först mot slutet av medel* 
tiden.

Kyrkans och vapenhusets valv och väggar äro rikt smyckade 
med målningar. Valvmålningarna i långhuset ha alltid stått obetäckta. 
Vägg* och vapenhusmålningarna ha därem ot i senare tid blivit
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Avb. 3. R im ito kyrka, in teriö r m ot öster.

överstrukna med vitlimning. Först år 1896 blottades på Arkeologiska 
Kommissionens föranstaltande större delen av kyrkans väggmålningar. 
På Kommissionens inrådan beslöt Rimito församling år 1898 att re= 
staurera valvmålningarna samt vissa väggmålningar i koret, men därav 
blev intet. Trots upprepade beslut efter år 1896 att vitlimma kyr* 
kans väggar fingo likväl målningarna stå obetäckta till år 1928, då 
en restaurering av alla målningar företogs, varjämte ytterligare några
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figurscener i långhuset samt vapenhusmålningarna blottades och, så 
gott sig göra lät, upphjälptes. Restaureringen utfördes under ledning 
av dr J. Rinne.

M ålningarnas underlag utgöres såväl i valven som på väggarna 
endast av ett rappningslager. I korvalvet samt på väggarna äro de 
anbragta på en med kalkvatten fuktad grund. D e övriga målnin« 
garna ha därem ot utförts på fullkomligt torr rappning, varför de i 
motsats till de förra lätt lossna vid tvättning.

I långhuset (avb. 3) ha valven erhållit en ornamental utsmyck* 
ning, och b lo tt i korvalvet ha några figurer, nämligen de fyra evan*

A vb. 4. Rimito kyrka, korvalvet m ot norr.

gelistsymbolerna, fått plats. De figurala framställningarna i övrigt 
ha hänvisats till väggarna. I vapenhuset förhåller det sig på samma 
sätt med ornamenten. Figurscener äro här placerade i de västra, 
södra och östra valvkapporna samt dessutom på den norra väggen.

Bland färgerna förekomma mest rödbrunt och djupsvart, men 
dessutom även grått, rödgult, gult, brunt, gulgrönt, blågrönt och zinno* 
berrött, vilken sistnämnda färg på de få ställen den uppträder (Kristi 
bloddroppar), nu förbytts i svart. Till ornamenten ha övervägande 
använts rödbrunt och svart samt i någon mån brunt och grått. D et 
rödbruna förekommer även ymnigt i figurbilderna, där också den 
rödgula och svarta färgen äro allmänna.

I långhusets valv (avb. 4.) består ribbdekorationen av omväx* 
lande djupsvarta och vita vinkelband med uppåtvända spetsar, vilka 
2



-  18 -

pryda ribbornas framsidor. Deras sidoytor ha förblivit oornerade. 
Svarta band kanta dem i vinkeln mot valvkappornas yta.

I vapenhuset är ribbdekorationen liknande, dock med den skill* 
naden, att färgskalan här är rikare, i det att rödbrunt, vitt och svart 
omväxla. H är ha dessutom strängarnas sidor prytts med rödbruna, 
vågformigt löpande rankor, från vilka tunna, treflikiga blad utgå 
(avb. 15).

Som huvudornam ent uppträder en rödbrun, vågformigt svängd 
ranka. Från blom kalkliknande ansvällningar på dess stam utgår en

Avb. 5. R im ito kyrka, östra väggen m ed Y ttersta dom en.

mängd förgreningar, som i sin tu r fördela sig och oroligt böja 
sig åt olika håll, strävande att utfylla även det minsta mellanrum. 
Ständigt återkommer ett avlångt, parflikigt blad med spetsiga flikar. 
G renarna avslutas ofta av en slinga, som bildar ögla, och över vars 
yttersta flik korta, bågiga tvärstreck äro lagda. Denna slinga är en 
utvecklingsform av vinrankans klänge och skiljer sig från de klänge* 
former, som de vågformiga rankorna i våra medeltida målningar van* 
ligen uppbära. Bland dessa blad och slingor insmyga sig även blad 
av treflikig form.

D enna ranka fyller, utväxande från valvsluten, alla de »stjär* 
nor» bildande valvkapporna och pryder även gördelbågarna. En lik* 
nande ranka, men av förenklad form och saknande parflikiga blad, 
pryder vapenhusets sköldbåge vid kyrkväggen.
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I långhusvalvens övriga valvkappor utgå från ribborna stora, 
med rödbrunt konturerade, men i övrigt omålade blad, som med en 
kraftig svängning slänga den treflikiga bladändan tillbaka och nedåt 
utsända en treflikig förgrening, uppåt b lo tt en kort bladflik. På mit« 
ten har bladskivan en spetsoval figur, konturerad och snedstreckad 
med rödbrunt, och där bladet böjer sig, finnes vanligen en skugg« 
ning med rödbruna streck. M ed dessa blad omväxla svängda, för« 
grenade, rödbruna slingor, avslutade av klängen av ovannäm nd form.

Vapenhussträngarna bära även dylika utväxter, men bladen äro 
här helt fyllda med rödbrun färg, och de med dem omväxlande slin« 
gorna förenklade. Liknande örter förekomma ovanför vapenhusets 
sköldbåge, växande åt båda sidor från två rödbruna band, som ut«

Avb. 6. T örnekröningen . A vb. 7. L ottkastningen om  Kristi ktäder.

gående från bågens ändar följa dess form och upptill i spetsen bilda 
en buske av smala blad.

Från vinklarna mellan stjärnornas uddar utlöper i varje svickel« 
fält en gotisk blomma med stjälk och två stora blad, vilka hava de 
stora, konturerade bladens form och omsluta en långsträckt blomkalk. 
U r denna kalk utskjuter en smal, hornlik, svängande del, som är 
bandad på snedden och slutar i tre rundlar på långa skaft, försedda 
var och en med tre utlöpande streck. Fyra liknande blom m or utgå 
från valvslutet i vapenhusets valv. Blommorna äro konturerade med 
svart, i vapenhuset med grått, och äro i övrigt målade i brunt, svart 
och rödbrunt. I vapenhusblom m orna överväger dock den ljusgrå 
färgen.

Ringarna i ribbornas korsningspunkter kantas vid valvytan på 
inre och yttre sidan av svarta band. I långhuset äro de odekorerade 
och bilda med sina släta, ljusa ytor en välgörande kontrast m ot de 
oroliga omgivande fälten, m otverkande de täta och m örka ornamen« 
tens nedtyngande verkan. I vapenhuset däremot, där orneringen i
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de omgivande ytorna är gles och ljus, är den enkla och lätta orne* 
ring, som här pryder ringens främre och yttre sida, nämligen ribb* 
sidornas tunna ranka, av god verkan.

Rundeln i ringarnas mitt upptages i långhuset av en rosett, som 
endast konturerats med rödbrunt samt skuggats med rödbruna streck. 
I vapenhusringen har med rödbrun färg tecknats ett m änniskoansikte, 
i vars öppna mun ett hål för en lyktsnodd anbragts.

Alla svickelfält i kyrkan och valvkapporna i vapenhuset fyl* 
las i övrigt av sexuddiga, rödbruna stjärnor, som ej förefalla att vara

Avb. 8. Korsfästelsen. Efter kalkering.

schablonerade. I kyrkan kantas valven nedtill av längs sköldbågar* 
nas rand löpande svarta band.

A tt avgöra, i vilket valv målaren har börjat, är rätt svårt. Lik* 
väl tyder målningssättet på att korvalvet målats före de två västliga 
valven. M an kan iakttaga, huru målarens säkerhet växer, ju  längre 
västerut han kommer, huru han med allt större snabbhet och non* 
chalans svänger penseln, huru han gör slingverket allt tätare samt 
låter de konturerade bladen och gotiska blom m orna tilltaga i omfång. 
Dessutom  har han i koret prövat olika detaljers verkan, medan or* 
neringen västerut blivit mera enhetlig.

Såsom redan nämnts, äro de fyra evangelistsymbolerna de enda 
figurmålningar, som förekomma i långhusets valv. I korets båda
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norra valvkappor finna vi i väster Lukas’ oxe, i öster M atteus’ ängel (avb.
4), och i de södra valvkapporna ha M arkus’ lejon och Johannes’ örn fått 
plats, den förra i den östra, den senare i den västra valvkappan.

På korets östra vägg har överst Yttersta domen framställts (avb. 5) 
med Kristus i mitten, tronande på himlabågen, samt M aria och Johannes 
knäböjande på ömse sidor. På Kristi vänstra sida öppnar sig hel* 
vetesgapet i form av ett klum pigt djurhuvud, och där äro djävlar i

A vb. 9. S. Erik och S. H enrik .

färd med att gripa de onda själarna, medan till höger Petrus 
står i spetsen för en skara saliga, som vänta på att få inträda i 
himmelriket, representerat av en liten grå kyrka. N edtill i mitten av 
bilden ser man de avlidna uppstå från sina gravar.

N edanför denna framställning hava på ömse sidor om korfönstret 
apostlarna grupperats (avb. 3), försedda envar med sitt kännetecken. 
Längst i norr se vi Tomas med spjut, därpå följa Filippus med korsstav, 
M attias med yxa, Paulus med svärd, Andreas med kors och Petrus 
med nyckel. Närm ast fönstret på dess södra sida befinner sig en 
apostel, vars attribut utplånats, men som troligen är M atteus med 
vinkelmått. Efter honom  följa Johannes med kalk, Jacob d. ä. i pib
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grimsdräkt, Bartolomeus med kniv, Simon med såg och slutligen 
Judas Taddeus med klubba.

På kyrkans långväggar äro scener ur Kristi lidandes historia 
jämte en scen ur hans barndom  avbildade.

Korets norra vägg upptages av »Kristi gisslan», men av denna 
målning återstå blott få rester.

På södra väggen befinna sig följande figurscener: öster om södra 
korfönstret Kristi törnekröning och begabbelse (avb. 6): två män vrida

törnekronan på Kristi huvud, och 
en tredje räcker honom  försmädligt 
en palmkvist. Väster om detta fönster 
se vi Lottkastningen om Kristi kläs 
der vid korset (avb. 7) och väster om 
fönstret i mellersta travéen den kors* 
fäste med Maria och Johannes stås 
ende vid korsets fot (avb. 8). I den 
västligaste travéen upptages väggs 
ytan på fönstrets östra sida av Neds 
tagningen från korset (avb. 10). Bils 
dens västra del har förstörts genom 
en fönsterutvidgning. A v målningen 
väster därom finnas b lo tt några frags 
ment kvar. Sannolikt har här Kristi 
gravläggning varit framställd. Av 
målningen i samma travé på norra 
väggen har likaså den västra delen 
förstörts. M an ser här Kristus 
uppstiga ur graven med korss 
fanan i hand samt en sovande krigss 
knekt invid (avb. 14). På norra 
väggen har till vänster om fönstret 

den heliga familjen avbildats (avb. 12), till höger Kristus i dödsriket, 
hjälpande en människosjäl ur helvetets gap, vilket liksom i Yttersta 
domen representeras av ett d jurhuvud (avb. 13).

Helgonbilderna äro fyra till antalet. I mittersta travéen är i södra 
fönstrets östra smyg (avb. 11) S. Sebastian fram ställd,'fastnaglad med 
pilar vid en trästam. Till höger om honom  har avbildats ett man* 
ligt helgon i pilgrim sdräkt med ett fragmentariskt djur, möjligen en 
hund, vid sina fötter. H elgonet skjuter fram sitt högra knä, pekande 
därpå. Vid hans sida står en liten ängel, som likaså med sin hand 
visar på hans knä. Sannolikt föreställer helgonet S. Rochus, kanoni* 
serad 1414. Han är ej upptagen i vårt kalendarium och förekom*

A vb. 10. N edtagn ingen  från korset.
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mer, så vitt man vet, ej för övrigt i vår medeltida konst. I Sverige 
har han däremot oftare blivit framställd och där, liksom i Rimito, 
även tillsammans med S. Sebastian, vilken jämte S. Rochus skyddade 
mot p esten .1 N edanför den korsfäste under mittersta valvet se vi 
Finlands och Sveriges skyddshelgon: S. Henrik, tram pande på Lalli, 
och S. Erik, skägglös, med svärd i hand och stående på en frag« 
mentarisk drake (avb. 9). Draken med m änniskohuvud tillhör egentligen 
S. Olofs attribut, men tyckes i detta fall tillägnats S. Erik, på samma 
sätt som dessa kungahelgon också i 
övrigt i konsten lånat drag av varan« 
d ra .2

U tom  figurer ha på väggarna 
målats två enkla, endast konturerade 
skepp, det ena i rött, det andra i 
ljust brungrått. Därjämte förekomma 
invigningskors på icke mindre än 
elva olika ställen. Korsen äro av 
två slag, dels mindre och rödmålade 
(avb. 16), dels större och hållna i 
b runt och rött. Flerstädes äro ett 
större och ett mindre kors målade på 
varandra. Korsen äro ett minne av 
kyrkans två byggnadsperioder.

Vapenhusets valvkappor ha till 
större delen ägnats åt djävulens fram« 
fart bland människorna. I östra valv« 
kappan (avb. 15) ser man till höger 
ett helvetesgap, framställt på samma 
sätt som i Yttersta domen, samt djäv« 
lar, som fånga själar. I mitten ligger Avb. 11. S. Sebastian och S. Rochus 
en död man, och ovanom honom  svä«
var en ängel med en människosjäl. Till vänster hjälper en djävul, 
stående på en kvinnas axlar, en annan kvinna att kärna smör. I den 
motsatta valvkappan står till vänster en djävul på två kvinnors axlar, 
medan till höger en man som bäst infångas av en annan djävul. Till 
vänster om kvinnorna finnes ytterligare nedre delen av en djävul be« 
varad. H an bär svärd samt ett språkband med nästan utplånad inskrift.

1 J fr  ett altarskåp från Enånger i N orrlan d , H . C ornell, N orrlands kyrkliga 
konst, s. 211 och fig. 157; J fr  Th. H oefner, Die H eiligen in  der christlichen Kunst, 
s. 150 och J. E. Wessely, Iconographie Gottes u nd  der Heiligen, s. 356—357.

* K. K. M einander, M edeltida altarskåp och träsniderier, FFT XXIV, sid. 66.
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I södra valvkappan har framställts en sittande man med en tenns 
kanna, möjligen en symbol för världen, och bilden på den norra väg« 
gen, en kvinna omgiven av tillbedjande skaror, föreställer möjligen 
M aria som mänsklighetens beskydderska1. D enna sistnämnda målning 
är mycket förstörd.

M an kan, såsom av ovanstående framgår, se en bestämd tanke
ligga till grund för anordningen av de olika bilderna. Den, som
inträder i vapenhuset, har bakom sig »världen», framför sig
M aria bjudande mänskligheten skydd mot syndens straff. Inne

i kyrkan anvisas vägen till fräls« 
ning genom Kristi lidande och 
död. I koret kulminerar det hela 
i den mäktiga framställningen av 
Yttersta domen. Korets särskilda 
helgd har även betonats i dess 
valv genom de fyra evangelist« 
symbolerna.

I figurkom positionen kan man 
iakttaga en ofta återkommande an« 
ordning: målaren placerar två per« 
soner snett emot varandra eller 
ordnar figurerna symmetriskt i två 
grupper, som vända sig mot mit« 
ten (helgongrupperna, apostlaraden 
avb. 9, 11, 3). I mitten uppställes
ofta huvudpersonen, d. v. s. i de
flesta fall Kristus. Denna uppställ« 

ning kan man påvisa bl. a. i korsfästelsescenen, Törnekröningen och 
Lottkastningen (avb. 8, 6, 7).

Vanligen är mittfiguren, där den förekommer, större eller place« 
rad högre upp än de på sidorna varande, så att kom positionen får 
en triangulär form, vilken ibland ytterligare betonas genom att mar« 
ken stiger m ot mitten. På de hela väggytorna, där fönster ej före« 
komma, ökar denna anordning intrycket av sköldbågarnas stigning 
och kan iakttagas t. ex. i Yttersta domen, korsfästelsescenen samt i 
bilden på norra väggen i vapenhuset.

Figurernas bakgrund är föga utarbetad. M arken utgöres över« 
allt av en gulbrun, något kuperad terräng, som upptill övergår i 
grönt, och som konturerats dels med grått, dels med grönt. Från 
konturerna uppväxa gröna eller gula grässtrån, och det gul«

A vb. 12. D en heliga familjen.

1 Se närm are härom  C ornell, a, a., s. 171— 182.
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bruna avbrytes här och där av bruna eller grå stenar samt gräs« 
bevuxna tuvor i brunt eller gulgrönt. N edtill avgränsas marken av 
en bred. svart, horisontal rand. Perspektiv har man sökt nå me« 
dels vågformigt stigande och sjunkande konturer och linjer. Ovans 
om markens kontur fylles bakgrunden av rödbruna, sexuddiga stjär« 
nor, som i likhet med stjärnorna i valven ej tyckas vara schablo« 
nerade.

A tt perspektivet berett målaren vissa svårigheter, ser man bl. a. 
av »himmelriket», vilket i det närmaste liknar ett barns teckning (avb.
5). Rätt väl har han likväl stun« 
dom  lyckats med att framställa per« 
soner i sittande ställning (avb. 6).

Ansiktena avbildas sällan rakt 
framifrån. D en enda person, vars 
ansikte är vänt rakt m ot åskådarna, 
är Kristus i Yttersta domen, och 
likaså förekommer blott en enda 
figur avbildad i profil, nämligen 
den främste mannen i Kristi begab« 
belse. D e flesta framställas i halv« 
profil, även om kroppen synes rakt 
framifrån.

Nästan alla ansikten visa en 
skematisk inbördes likhet. De hava 
stora, grå ögon och böjda, högt 
uppdragna ögonbryn, ögonlockets 
övre rand är vanligen markerad, 
vilket ger personerna ett drömmande, inåtvänt uttryck, och strecket under 
ögat förstorar visserligen detta, men ger samtidigt ansiktena ett något 
fårat utseende. N äsan är lång, för det mesta rak, nedtill bred, avståndet 
mellan näsa och mun kort, läpparna smala och hakan liten. N äsa 
och mun förenas vanligen genom ett streck, och pannan är ofta 
bred.

Flera av kvinnorna ha en rundare ansiktsform samt mindre och 
vackrare drag än männen. D etta gäller de större kvinnofigurerna i 
vapenhuset (avb. 15) och M aria vid Kristi kors (avb. 8), medan åter 
M aria på korväggen har ett nästan manligt utseende. D e små nakna 
figurerna på korväggen och i vapenhuset äro alla ganska lika varandra.

Kristus framställes med bred och hög panna, halvlångt, rödbrunt 
hår och tudelat skägg av samma färg, vilket b lo tt kantar hakan. Ofta 
omgives hans huvud av en vackert tecknad korsnimbus i svart (ur« 
sprungligen möjligtvis gul).

A vb. 13. Kristus i dödsriket.
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Ehuru likheten mellan personerna är påtaglig, framträder dock 
tydligt ett försök till individualisering, och detta främst i apostlara« 
den. Ansiktsform en varierar, den är än oval, än rund, än lång och 
kantig, än hastigt avsmalnande mot hakan. N äsan överger stundom  
sin vanliga form och strävar uppåt eller blir böjd, varvid dock de 
karaktäristiska breda näsvingarna bibehållas. Strecken för fåror och

A vb. 14. U ppståndelsen .

rynkor, det vita håret, det hela hakpartiet täckande skägget beteckna 
högre ålder, medan de yngre äro skägglösa eller liksom Kristus för« 
sedda med ett skägg, som blott kantar hakan. Så framställes Jakob d. ä. 
som en medelålders man, och A ndreas är en gemytlig gubbe med 
svällande kinder och vitt skägg. U ngdom en representeras bl. a. av 
Johannes och M attias.

D å ingen särskild sinnesrörelse skall framställas, erhålla perso« 
nerna vanligen ett något själsfrånvarande utseende, och blicken är 
stirrande. I det själfulla Maria«anletet på södra väggen har dock 
målaren åstadkom m it ett uttryck av hängivenhet och tillbedjan, som
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är betagande vackert, och Kristi ansikte i samma målning uttrycker 
en undergiven resignation av gripande verkan. Denna grupp är kanske 
den bästa av figurscenerna (avb. 8). Kompositionen är symmetrisk 
och lugn, Kristi kropp har erhållit ovanligt goda proportioner, och 
färgerna äro varma samt gå mest i rödbrunt och rödgult. Maria har 
en förnäm och värdig hållning, vecken i hennes dok falla m jukt och 
enkelt, och de diskreta ornamenten på hennes klänning inordna sig 
i kjolens veck i motsats till de schablonmässigt dekorerade dräkterna 
i våra medeltida målningar överhuvud. D et är^blott att beklaga, att

A vb. 15. V apenhuset, östra valvkappan.

Johannes till så stor del förstörts, att man numera ej kan beundra 
den vackra gruppen i dess helhet.

Smärta uttryckes genom horisontala streck i pannan, neddragna 
m ungipor och stundom  med skuggning kring ögonen, men också i 
ögats uttryck har konstnären kunnat framställa lidandet. D etta kan 
man se på Kristi ansikte i Törnekröningen (avb. 6) och Lottkastningen 
(avb. 7) samt även i Nedtagningen från korset på Josef av Arimathia 
vid korsets fot (avb. 10).

Fruktan tyckes målaren däremot haft svårare att framställa. De 
fördöm da i Yttersta domen se lika oberörda ut som de saliga. En* 
dast en ur graven stigande kvinna visar vissa tecken till oro i sitt 
ansikte, men mest framgår hennes rädsla av den tydliga skyndsam* 
het, varmed hon ämnar ila bort från helvetets närhet.
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O ndska framställes på medeltidens sätt medelst karrikering. Kristi 
två plågoandar i Törnekröningen och de båda lottkastarna ha fått ut« 
stående kindben och klumpnäsor och se ytterst enfaldiga ut, men sär« 
deles ondskefulla förefalla de icke. D ärem ot har en av djävlarna i 
Yttersta domen erhållit ett verkligen infernaliskt utseende genom sitt 
hånfulla grin. D e övriga djävlarna äro mera godm odiga och lustiga 
än illasinnade.

M ännen äro vanligen korta och rätt satta, kvinnorna långa och 
slanka. Den nakna m anskroppen har dock gjorts längre och förefal« 
ler ohyggligt utmärglad, genom att m uskelpartier och revben utmärkts 
med linjer, som dessutom ofta åtföljas av schatteringar. De nakna 
kvinnornas slanka midja är särskilt betonad.

Halsen är smal och händerna oftast små, ehuru även alltför 
stora händer förekomma. Betydligt sämre tecknade än händerna äro 
de i regeln kolossala, nakna fotterna, vilkas tår alla äro lika långa, 
och som på grund av sin utåtspärrade ställning påminna om sälfötter 
(avb. 8, 11).

Rörelse framåt utmärkes genom böjda knän (avb. 6). G äller det att 
återgiva någon mera ovanlig ställning, räcker ej förmågan till, och kropps« 
delarna tyckas falla isär. M annen på stegen i N edtagningen från 
korset, som har ryggen vänd m ot åskådaren och blickar bakom sig, 
har sålunda sitt huvud vridet på ett sådant sätt, att det tyckes sitta 
löst på skuldrorna (avb. 10).

Evangelisternas och den lilla ängelns vingar hava en mycket 
karaktäristisk form (avb. 4, 11). D en inre konturen böjer sig alltid i en 
båge mot huvudet, och den yttre randen är även svängd åt samma håll 
samt oftast flikad. Ängeln M atteus erhåller sålunda en vacker omramning 
till det omsorgsfullt utarbetade huvudet. Bland evangelistsymbolerna 
må främst lejonet framhållas, som med sina kraftiga tassar, ställda 
åtskils från varandra, sina väldiga, böjda klor och sin svängda svans 
ger ett intryck av rovdjurets smidighet och styrka.

Alla ytor kantas av konturer, och dräkternas veck markeras med
linjer. Sannolikt ha först konturerna uppdragits och därefter 
ytorna färglagts. De konturer och linjer, som beröra nakna kropps« 
delar, hava genomgående erhållit rödbrun eller rödgul färg, medan 
de övriga för det mesta ha målats i svart eller grått. D et händer 
likväl ofta, att dräkternas konturer och vecklinjer uppdragits i en 
mörkare eller ock med grått blandad nyans av dräktens färg.

A nsikten och nakna kroppsdelar ha lämnats okolorerade och
blott erhållit en schattering i rödgult och rödbrunt. Läpparna äro
alltid rödbruna eller rödgula. I skuggningen har man betydligt mera 
än i våra medeltida kalkmålningar överhuvud eftersträvat en plastisk
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rundning. D etta framträder ännu mera i dräkter och beklädda kropps* 
delar än på de nakna lemmarna och kropparna. Dels har man härvid 
först färglagt ytan i dess helhet och därefter skuggat med schattering, 
som ofta följer vecklinjerna åt, eller med snedstreckning. Dels 
lämnas belysta partier omålade, och skuggningen sker då vanligen 
med snedstreckning i dräktens färg, här och där fördjupad med grått, 
varigenom en stark rundning ernås. Särskilt framträder detta hos mannen 
till vänster i Törnekröningen (avb. 6).

Av sättet att skugga med snedstreck kan man sluta sig till att, 
såsom vanligt under medeltiden, träsnitt använts som förebilder. 
Likväl har det ej lyckats mig att finna några dylika, som med säker* 
het kunde antagas utgöra mönster för dessa målningar.

A tt alla målningar äro utförda samtidigt, framgår av att de i 
alla hänseenden, både i färg och formgivning, visa samhörighet.

Om Rimito*målningarnas ålder har tidigare ett uttalande gjorts i 
Suomen M useo av årgången 1896, sid. 77. D är säges i korthet, att 
målningarna alla tillhöra den katolska tidens sista dagar i vårt land, 
utan att en noggrannare utredning av dem företages. En närmare 
undersökning bekräftar emellertid i allo detta antagande. Redan 
valvtypen hänvisar målningarna till medeltidens sista period, men 
också deras allmänna karaktär pekar i samma riktning.

D e i figurscenerna fram trädande realistiska dragen äro synner* 
ligen betecknande för målningarna från medeltidens sista skede. Djä* 
vulsscenerna, i vilka människornas vardagliga sysslor framställas, före* 
komma i målningai från 1400*talets senare del (Nykyrko*målningarna, 
daterade år 1470, Tövsala, samt främst i de från 1500*talets början 
härstammande målningarna i H attula och Lojo, 1510—1522).1 Försöken 
att individualisera personerna återfinner man i m ålningar från medel* 
tidens slut, såsom i Pargas (år 1486) 2. Också i den plastiska form* 
givningen ligger en strävan att återgiva naturintryck.

Dräkter, vapen och övriga föremål återspegla tidens mod. Vi 
se sålunda t. ex. på södra korväggen män, iförda åtsittande broker 
och hosor samt skor, som framtill äro breda, en form, som uppträder 
först under medeltidens sista skede (avb. 6 ) .3 De hava korta rockar, 
som dels sluta ungefär vid knäet, dels strax nedanom höften, och i de 
flesta fall sammanhållas av ett bälte kring midjan. En av männen i 
Lottkastningen bär en hatt med ett runtom  uppvikt brätte. M än

1 K. K. M einander och J. R inne, Finlands kyrkor I, s. 42, 43. M edeltida kyrko* 
konst i F inland, s. 80, XXXIV.

2 M edelt. kyrkokonst i F inland, s. XXX1I1.
3 H ildebrand , H., Sveriges m edeltid II. s. 301.
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med liknande kostymering finna vi i riklig mängd i senmedeltida 
målningar i N orden (t. ex. i N ykyrko och Lojo samt i Härkeberga 
kyrka i Sverige, vars målningar härstamma från slutet av 1400«talet1). 
Knekten vid Kristi grav i U ppståndelsen bär en senmedeltida rust« 
ning (avb. 14).2

Svärden hava en S«formigt böjd parerstång (avb. 7), en typ, 
som man finner t. ex. i H attula, och knektens hillebard har mot« 
svårigheter bl. a. i de senmedeltida målningarna i Kumlinge kyrka. 3

I kom position överensstämma Rimito«målningarna med den grupp 
målningar i vårt land, som tillhör 1400«talets sista del, och som är 
representerad i N ykyrko, Letala (år 1483)4, Sagu, S. Karins, Bjärnå, 
Tövsala och Kumlinge kyrkor. Också i dem upptagas valven huvud« 
sakligen av ornament, och b lott enstaka figurer, nämligen evangelist« 
symboler och kyrkofäder, änglar, helgon och profeter, äro här avbil« 
dade. På väggarna framställas figurscener, bland vilka liksom i Ri« 
mito Yttersta domen, bilder ur Kristi barndom s och lidandes his« 
toria samt helgon förekomma. D ock äro helgonen här de vanligaste. 
I valvkappor tillhörande »stjärnan» löper en vågformigt svängd ranka 
med parflikiga blad, och samma m otiv pryder även valvens skilje« 
bågar. Från ribborna utväxa örter. Denna målningsgrupp hör sam« 
man med den s. k. Bro«Knivsta«gruppen i U ppland och N orrland i 
Sverige, och därifrån har denna konst sannolikt överförts till oss.

Emellertid stannar likheten mellan Rimito«målningarna och den 
nämnda gruppen vid kompositionen. Nykyrko«gruppens huvudorna« 
m ent är visserligen liksom Rimito«målningarnas en vågformig ranka 
med parflikiga blad samt klängen, men den skiljer sig likväl i hög 
grad från Rimito«slingan. Nykyrko«rankan är lugnare och saknar 
denna mängd av förgreningar, som Rimito«rankan äger, den är fylli« 
gare och sam tidigt lättare tack vare sin vackra sammansättning av en 
ljust klargrön och rödbrun färg. Denna Bro«Knivsta«Nykyrko«grup« 
pens ranka urartade emellertid m ot medeltidens slut. D en blev allt« 
mera torr och risig, dess frodiga blad krympte ihop och blevo tunna, 
och samtidigt blev Ornamentiken mera orolig. D etta slutstadium re« 
presenteras hos oss av Hattula«Lojo«målningarna, vilka som nämnt 
härstamma från tiden 1510—1522. Rimito«rankan är ej fullkomligt 
lik den i H attula och Lojo, men liksom den senare visar den samma

1 H. C ornell och S. W allin, Sengotiskt m onum entalm åleri i Sverige, H ärkeberga 
kyrkas m ålningar.

2 J f r  flere liknande b land  m ålningarna i Kumla kyrka i Sverige, daterade 
1482. H ildebrand , Sveriges m edeltid II, s. 108, Hg- 111.

* M edeltida kyrkokonst i F in land, sid 67.
* J. R inne, Laitilan k irkon keskiaikaiset holvim aalaukset, SM 1924, s. 22.
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torra och oroliga karaktär, vilken betecknar rankans sena utvecklings* 
stadium. D ärför vore man böjd  att betrakta Rimito*slingan som en 
yngre variant av Nykyrko*gruppens ranka och sålunda anse målnin* 
garna därstädes yngre än nämnda målningsgrupp.

Till de stora, gotiska blommorna och de konturerade bladen 
får man åtminstone tills vidare förgäves söka motsvarigheter inom 
vårt eget målningsmaterial. D et är till Sverige vi hava att vända oss 
för att finna likheter. Jäm te Bro*Knivsta*gruppen uppträder främst 
i U ppland under 1400*talets sista decennier den s. k. Albertus*grup* 
pen, uppkallad efter skolans stiftare. E tt karaktäristiskt ornament för 
denna är det s. k. rankverket, en vågformig slinga med breda, svängda, 
flikade blad, som ofta komma Rimito*bladen nära. Både i rankver* 
ket och ensamma för sig förekomma stora gotiska blommor, som 
mycket likna blommorna i R im ito .1

Den närmaste motsvarigheten till det breda, konturerade bladet 
finner man likväl i de betydligt senare målningarna i A lnö kyrka i 
N orrland. H är förekommer på bladskivan den smala, snedstrcckade 
figur, som också finnes på Rimito*bladen. Cornell har påpekat lik* 
heten mellan dessa blad och vissa av A lbertus pictors o rnam ent.2 
Alnö kyrkom ålningar dateras omkring 1520. I likhet med kostyme* 
ringen samt rankan talar även denna ornamentala detalj för Rimito* 
målningarnas sena tillkomst. Sannolikt få de anses ungefär sam* 
tidiga med målningarna i H attula och Lojo. M öjligen ha de utförts 
av någon svensk mästare, vilken i Rimito kyrka lämnat ett prov på 
en av de orneringsformer, som under medeltidens sista skede fram* 
trädde i Sverige, då motiv ur de båda skolorna, Albertus* och Bro* 
Knivsta*gruppen, smälte ihop och samtidigt den medeltida målnings* 
konsten alltmera urartade. H ärpå tyder utom Ornamentiken även 
förekomsten av den i vårt land främmande, men inom den svenska 
konsten uppträdande S. Rochus. D et är icke uteslutet, att birgitti* 
nerklostret i det närbelägna N ådendal, som upprätthöll förbindelser 
med Sverige, haft sin del i kyrkans konstnärliga utsmyckning. Detta 
är så mycket mera sannolikt, som kyrkans arkitektur både under dess 
första och andra byggnadsperiod av allt att döma rönt inverkan av 
klosterkyrkan därstädes.

Bland våra yngsta m edeltidsmålningar intaga Rimito*målnin* 
garna en betydande ställning. Ehuru samtidiga med målningarna i 
H attula och Lojo, stå de konstnärligt på en ansenligt högre nivå. I 
motsats till dessa ha de att uppvisa en fast kom position, som be*

1 Cornell*W allin, a. a. pl. 3. b.
2 C ornell, a. a., s. 116, pl. V.
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gränsar det oroliga slingverkets utbredning och håller Ornamentiken 
inom den goda smakens gränser samt placerar figurscenerna efter en 
bestämd plan. Därjämte fram träder mångenstädes i figurframställ* 
ningarna uttrycksfullhet och individualisering, och vårt skönhetssinne 
tilltalas av de varma och harmoniska färgerna.

Sigrid Rinne.

A vb. 16. Invigningskors.



Eric von der Lindes sorgfana.
Bland inventarierna i våra äldre kyrkor finnes ännu ganska 

mycket, som påm inner oss om forna tiders ceremonier vid kyrkliga 
högtidligheter och tilldragelser. Vanligast förekommande äro de i 
trä skulpterade begravningsvapnen. D e hava i de flesta fall nedtagits 
från sina ursprungliga platser och hava därm ed mist sin huvudbety« 
delse såsom ett synligt kännemärke och äreminne över någon, i en 
närliggande familjegrav inom kyrkans väggar vilande ädling. D är de 
i våra dagar blivit beaktade och t. o. m. restaurerade, hava de fått 
en allt mera framträdande rent dekorativ betydelse. Gravarna över* 
gingo ofta i andra släkters ägo, de blevo gömda under kyrkans golv 
och även raserade, plundrade och fyllda med grus, men över dem 
voro vapensköldarna på sätt och vis en motsvarighet till senare tiders 
gravvårdar och m onument. De buros, försedda med språksköldar, 
där den dödes titlar, namn, födelse« och dödsår stodo att läsa, som 
banér i begravningsprocessionen och upphängdes ovan graven i kyr* 
kan till den dödes åminnelse. Såsom vi vilja vörda och bevara vår» 
darna på nutidens begravningsplatser, så böra vapensköldarna i våra 
kyrkor vördas, ty de kunna alltså betraktas såsom minnesmärken 
över de gravar, som upplätos i kyrkorna, icke enbart för de förnäm« 
ligaste släkterna, utan fastmer för de förtjänstfullaste och mest verk« 
samma och uppoffrande personer på orten, de där bo tt och verkat 
och enligt tidens bruk skänkt sin kyrka rika skatter »G udi till ähra, 
G uds huus till prydnad och sigh till åminnelse.»

Begravningsfanorna utgöra minnen, till karaktär och ursprung 
fullkomligt likartade med begravningsvapnen. På grund av materialets 
bräcklighet hava de likväl längesedan skattat åt förgängelsen. A tt 
en sorgfana nyligen av en tillfällighet blivit funnen, är därför av be« 
tydelse för vår forskning, och denna händelse befrämjar intresset för 
minnena av denna art och därmed förknippade om ständigheter i den 
grad, att ett närmare ingående på om rådet här torde kunna finna sin 
plats. N edanstående rader äro alltså ägnade till att framhålla be* 
tydelsen av detta fynd: landshövdingen över Åbo* och Björneborgs 
län, Eric von der Lindes sorgfana i Pargas kyrka, att påminna om
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andra i vårt land tidigare förekommande minnen av samma slag samt 
att i korthet redogöra för deras uppkom st och därmed sammanhän« 
gande omständigheter.

I forna tider lades stor vikt vid att ädlingar och stormän i sam« 
hället skulle begravas med all den pom p och ståt, som genom många 
bestämmelser och stipulationer voro föreskrivna. Genom  bevarade 
kopparstick och tidigare publicerade beskrivningar över förnämligare 
begravningsprocessioner känna vi ganska ingående den ordning och 
de bruk, som i Sverige voro bestämmande för 1600«talets högtidliga 
tilldragelser av denna a r t .1 1686 års kyrkolag stadgar visserligen 
redan om avskaffande av praktfulla begravningar, men först år 1823 
upphävdes detta förbud genom ett kungligt brev. U nder 1700«talet 
försvunno traditionerna sålunda allt mera. De på 1600«talet så all« 
mänt använda begravningsvapnen och fanorna övergingo till en form 
och utsmyckning, vars tyngd slutligen förhindrade deras användande 
i själva processionen. M aterialet blev stabilare, tygfanorna försvunno 
fullständigt och övergången till trä« och stenm onum enten var given.

De i begravningsprocessionen använda fanorna voro av tvenne 
slag, och skola vi här använda oss av den bl. a. av S. W a llin 1 
gjorda grupperingen:

1) Bruksfanor, vilka begagnats av den döde i fält och vilka, 
oftast försedda med familjevapnet, buros i processionen framför den 
döde.

2) Sorgfanor, förfärdigade för tillfället för att bäras vanligen 
strax efter den döde och upptagande den dödes titlar, namn, födelse« 
och dödsår.

Ehuru, som redan nämts, fanorna på grund av materialets bräck« 
lighet icke voro varaktiga minnen eller dekorationer i våra kyrkor 
och vi sålunda redan länge varit i avsaknad av sådana, hava spår 
efter dessa ingalunda saknats och det är givet, att de hos oss liksom 
i Sverige varit mycket allmänna, då man betänker, att de voro före« 
skrivna och nödvändiga i varje fullständig begravningsprocession. 
A tt de så totalt försvunnit, ehuru man även hos oss försökt tillvara« 
taga alla äldre kyrkoinventarier, om icke på annat sätt, så åtminstone 
genom överflyttning av dessa till museerna, där man kunde ägna dem

1 Sigurd Wallin: Om  barocktidens begravningsvapen i Söderm anland; Utställ« 
n ingen av äldre kyrklig konst i Strängnäs 1910 II.

J . O. I. Rancken: H andlingar u r T ottska grafkoret i Å bo dom kyrka; Suom i
1851.

A . Lindman: A nteckningar om Å bo Dom kyrka.
H . Donner: V apensköldar i T enala kyrka; Finskt M useum  1913.
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lämplig vård, beror uteslutande på, att de voro försvunna redan tidi* 
gare än fornminnesvården hos oss nådde sådan organisation, att de 
skulle hava kunnat räddas. T y  att de hade varit begärliga för for* 
skaren och i likhet med begravningsvapnen utgjort värdefulla doku* 
ment, ställes utom allt tvivel. Men huru ofta möta vi icke t. ex. i 
kyrkoarkiven uppgifter, sådana som att »fienden under thess förra 
öfwerwälde sådant sköflat och bo rtfö rt»1 och huru utsatta för fukt 
och ogynnsamma tem peraturväxlingar var icke allt textilmaterial, som 
förvarades i kyrkorna. Därtill kommer 1800*talets omdömeslösa värde* 
sättning av allt gammalt och den därmed sammanhängande smakrikt* 
ningen. De gamla »sidentrasorna» utgjorde inga värdefulla minnen 
längre, de störde ordningssinnet och kyrkans helgd. Sålunda för* 
svunno de sista resterne av våra begravningsfanor och avskrevos från 
kyrkornas ofta knapphändiga inventariiförteckningar.

I »Prästerskapets redogörelser om forntida minnesmärken i Fin* 
lands kyrkor» (samlade av A. A. von Stjernman 1749 och utgivna 
av R. H ausen 1882) uppräknas följande begravningsfanor:

Bjärnå: »Tvenne fanor; på den ena finnes intet namn, på den 
andra är Gyllenhjertas wapen och underskrift2»

Esbo: »— blev Ädle och W älb. M aijoren Henrich Jaansson Sölf* 
versvahn» 1667 och hans »Edle och W älborne Fruu A nna Beijer 
(samma år) med Adelig Process beledsagat til dess graf och läger* 
ställe til Esbo kyrcka.» (Ehuru här intet direkt säges om begrav* 
ningsfanor, måste man antaga, att sådana upphängdes i kyrkan.)

Kisko: »Sedan finnes här 1 stor och 8 små, på swart tafft både 
med G ull och andra wackra färgor målade Fahnor, som i fordna 
tider brukats wid Förnäma Herrars begrafnings process.» (Alla för* 
sedda med H ornska vapnet.)

Letala: »N och et å swart Sidentyg af thess skafft, som en 
Phana hängande målat Falckenbergiskt wapn med gullfärgskrants om* 
kring.» Text »med latinske förgylte Bokstäfwer.» 3

Lojo: »— Sidst Fyra hängande Fanor 2:ne i C horet; på den ena 
står förenämde Luister wapn, men Inscription och åhrtahlet är oläs* 
ligt.» 4

Orivesi: »H är äro några gamla Fanor, helt slarfviga, hvilkas in* 
scription eij kan läsas; brukade vid lijkprocess och uppsatte i taket.»

Pargas: »Framledne landshöfdingens Eric von der Lindes W apn 
med en Fana med förgylta Bokstäfwer af åhr 1666.»

1 Stora ofreden.
2 M ajoren Jo h an  C hristersson G yllenhjerta f  1662 i Stockholm .
3 G ottfried  Jo h an  v. Falckenberg -j- 1665, 8 år gammal.
4 Assessorn Erik Bertilsson Ljuster f  1641.
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Raum o: U tom  tvenne familjevapen, hängde i koret ovan Jor* 
danska graven, norr om altaret »3:ne stycken gamla svarta Phanor 
och på en af dem synes wara skriwit med Gyllene Bokstäfwer» —. 1

Sagu: »Än finnes åtskilliga Fahnor, dels upphängde dels löse, 
men af mögel och damb så illa medfahrne, och skadde, at man om 
intet kan få någon underrättelse.»

Tenala: »En fahna med Gyllenhierte wapnet uppå m ålad t» .2
D et förtäljes att, någon tid efter denna inventariiuppteckning, 

»föll hela duken af denna fahnan neder och gick såsom murcken i 
stycken sönder. Stången allena blef qwar. Flere andre sådane stäm 
ger, som dylika fahnor warit fäste wid, finnas här äfwen ännu, men 
dukarna eller sielfwa fahnorne med deras Jnscriptioner uppå äro re* 
dan längesedan nedfallne och förmultnade.»

Tövsala: »W apen och Phanor med theras Inscriptioner.» 3
»På M anfollks sidan vid Pelaren af C horet — en hängande Phana 

utan Inscription. Ä n vid samma Pelare en hängande Phana med 
förgylta Bokstäfwer tryckt å bägge sidor.» 4

Vichtis: — »Ther brede wid hänger en Fana med samma 
(K norrings) familjs wapn uti tryckt och följande inscrip tion .»6

Virmo: »W äldiga stora swarta Fanor öfverst hängande med 
frantsar omkring 14 st. små fanor (anfanor) mest förmurknade och 
affalne.» — 6

Redan av denna förteckning framgår, att begravningsfanorna voro 
allmänna i våra kyrkor. D et synes även, att fanorna redan år 1749 
voro illa medfarna, och de flesta blevo ganska snart därefter avskrivna 
ur inventariiförteckningarna. Prästerskapets redogörelser voro emel* 
lertid ytterst bristfälliga och många kyrkor blevo alls ej upptagna i 
förteckningen. Spår efter där icke näm nda begravningsfanor finnas 
även. Som exempel må anföras, att Sääksmäki församling år 1871 
till statens samlingar skänkt tvenne stänger till sorgfanor (National* 
museum N :o 3510; 23—24). Denna donation gjordes genom Z. To* 
pelius och K. F. Ignatius försorg. D et är naturligt, att även bland 
Å bo dom kyrkas tidigare minnen och prydnader funnos många be* 
gravningsfanor. Bland dessa må nämnas Torsten Stålhandskes sorg* 
fana, som i likhet med så mycket annat förstördes vid 1827 års brand.

1 K orporalen  G ustaf Jo rd an  f  1668.
2 M ajoren C hrister H indersson  G yllenhierta; f  1664.
2 M ajoren Lars C arpelan d. y. s fana; f  1655.
4 Ivar Stiernkors f  1663; u tan  känd  tjänst (A nrep.)
6 M ajoren Kasper Fredrik K norring f  1667
6 Överste H enrik  Flem ings fanor, f  1650.
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»En redan då betydligen skadad sorgfana.» 1 Kurckska fanan drabba« 
des av samma ö d e .2 I kyrkomuseet förekomma 5 st. fanstänger, 
Även i andra kyrkor finnas stänger, vittnande om numera försvunna 
fanor. I Pernå förvaras 4 stycken med långa sorgflor behängda stän« 
ger o. s. v.

Å r 1928 stod Pargas församlings gamla kyrka färdig efter en 
genomgripande renässans. Väggarnas och valvens kalkmålningar voro 
redan tidigare restaurerade. N u  hade man strävat till att återskänka 
kyrkan dess forna skatter i den mån det sig göra lät efter den sköv» 
ling, som kyrkan blivit utsatt för på 1870«talet. Den gamla altar« 
uppsatsen, läktarenas barrjärmålningar m. m. restaurerades och place« 
rades på sina forna platser; den rika barockpredikstolen, som lyck« 
ligtvis blivit bevarad, genom att den fick en fridlyst plats i Natio« 
nalmuseet, blev kopierad och den trogna efterbilden uppställdes i 
kyrkan o. s. v. En del av inredningsarbetet handhades av artisten 
Axel Haartm an och herr K. N ygren från Konstmuseet i Å bo. Ge« 
nom dessa herrars försorg blev ett värdefullt kyrkominne tillvarataget: 
landshövding Eric von der Lindes sorgfana. H ärom  ingick i Å bo 
Underrättelser 28 aug. 1927 en artikel av pseudonym en A. G. (abriel)s 
innehållande bl. a. följande närmare upplysningar:

— »På norra sidan, under det starkt sluttande bänkgolvet, be« 
fann sig ett smalt, mycket lågt förvaringsrum, till vilket en liten 
lucka invid dörren till sakristian ledde. D etta rum gömde en säll« 
sam bråte, bestående av ett tjugutal, delvis förm ultnade kvastar, en 
ekkutting, en stor ask av trä, ett trettiotal ljusstakar av samma material, 
en sönderslagen tvåkannsflaska, ljuspaketsomslag, en ur sin kruka 
ryckt blomma, en del m etallbitar (nam nplåtar från kistor, bl. a. till« 
höriga landshövdingen baron Carl Johan Creutz, 1687—1757; friher« 
rinnan H edvig Juliana Creutz f. Stackelberg 1700—1763; lagmannen 
Joh. Chr. von M orians fru, grevinnan Renata Charl. N ieroth 1722 
— 1789) och en hopskrynklad tygbit.»

Tygstycket visade sig vid närmare påseende utgöra resterna av 
ovannämda sorgfana. D en är förfärdigad av svart, tjockt siden av 
1 meters bredd, i tvenne våder med vertikalskarv på mitten av fanan, 
vars mått sålunda utgjort c. 120x190 cm. En lång text är målad i 
guld. På fandukens inre sida läses texten från stången mot fanans 
yttre kant, på den yttre sidan i m otsatt riktning, eller med andra ord, 
texten läses alltid rätt från vänster till höger. Längs kanten m ot fan« 
stången löper ett ornament i guld, rött och grönt. U nder texten äro

1 A nteckningar om Å bo dom kyrka av A  Lindman.
2 Friherre Jöns K nutsson Kurck f  1652.
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framställda med ett rött, i rosett knutet band förenade ekkvistar med 
gröna blad. N ågra flygande, gyllene granater med röda eldtungor 
utfylla sidoytorna. D en svarta bottenfärgen har helt övergått i 
b run t och fukten har tryckt många outplånliga spår på duken, men 
de bevarade partierna tyda ännu på, att sidenet varit starkt och du* 
rabelt. Tyvärr saknas fanans främre del, men har texten likväl kun* 
nat uttydas hel och hållen:

Eric von  der Lindes sorgfana.

»K O N G L: M AIJ:* TILL, SW ERIGE, W ÄR A LLERN Å D ISTE K O N U N G  O C H  
HERRES T R O M A N  O C H  W Ä L FÖ R O R D N A D , L A N D S H Ö F D IN G E  ÖFW ER 
Å B O  O C H  B IÖ RN EBO RG . LÄ N ER M E D H  Å L A N D  SÅ O C H  H Ä R A D S H Ö F - 
D IN G E  ÖFW ER B O R G O  LÄN O C H  H O LM A  H Ä R A D T  D E N  W Ä LBO RN E 
H ERRE H 'E R IC H  V O N  DER LIN D E  FR IJH ER R E O C H  HERRE TILL MALM* 
Ö W IK  L IN D Ö Ö  SPELLINGE O C H  T O R EE SU N D  Ä H R  FÖ D D  I STOCK* 
H O LM  Å H R  1620 D E N  17 O CT, O C H  D Ö D H  I Å B O  D E N  13 JA N . Ä H R  
1666.» 1

Genom  detta fynd hava vi alltså i behåll ett m inne av enastå= 
ende art, en av dessa tidigare så allmänna begravningsfanor, vilka 
likväl alla längesedan försvunnit. I Stjernmans förteckning finnes 
den nyfunna fanan upptagen, men icke i Pargas kyrkas inventarib 
längder från senare datum. D et är även möjligt, att den bortkastats 
redan tidigare än under den stora restaureringen år 1879, då det 
mesta av kyrkans äldre minnen såsom värdelöst skingrades för vin* 
den. D en åldriga fanan kan aldrig mera intaga sin förra plats i kyr*
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kan och den murkna sidenväven, ehuru befunnen ganska seg, kan 
icke mera fästas vid en stång, men duken är icke därför mindre 
värdefull. All möda bör alltså offras för bevarandet av detta unika 
minne.

En berättelse över de senast företagna restaureringsarbetena i 
Pargas kyrka inlämnades till Arkeologiska Kommissionen av dess 
arkitekt den 6 juli 1928. Enligt där väckt förslag uppmanades för*

i

samlingen att iordningställa den s. k. Finska kyrkan, som numera 
icke användes för något nyttigt ändamål, till ett kyrkomuseum. Bland 
värdefulla inventarier, vilka sålunda finge en lämplig förvaringsplats, 
anfördes även von der Lindes sorgfana. D et är att hoppas, att denna 
uppm aning i en snar framtid får till resultat ett pietetsfullt och ända* 
målsenligt bevarande av alla de kyrkans gamla minnen, vilka icke 
mera kunna utgöra en prydnad. D etta bliver en nödvändighet re* 
dan enbart för bevarandet av den enda sorgfana, som i vårt land 
räddats från förgängelse.

Eric von der Linde var andre son till Eric Larsson, adlad 1631 
med namnet von L in d ö ö .2 N am net förändrades senare till van der 
Linde, troligen för att framhålla släktens holländska härkomst. Eric 
Larsson överflyttade nämligen år 1602 från H olland till Stockholm

©CHH&M&S TJRSMÅH NB MjÜJiRMIRABtUW 
HiEKHacG- ip W M Ä B ©  U ä

sk irwi® iläh
m m i t  h n  w r a 'G S M i v̂ m  i m  | |
FRjflHlErlEEf ®<&H HI&K1.& TEILIrMAlLMSwiKMH»«® 
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ÅM  >EH iy 13 .

< 9

R ekonstruktion av sorgfanan.

1 A nreps ättartav lor m. fl. uppgiva födelseåret 1611, vilket to rde vara rik* 
tigt, ty  den yngre brodern  Jacob föddes 24 aug. 1612.

1 G ård  på Ekerö v id  M älaren.
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som borgare och handelsman. H an var sedermera kunglig kommis* 
sarie, källarmästare och vinhandlare, räntmästare och faktor vid krigs* 
staten samt slutligen kommerseråd och penningmagnat. På äldste so* 
nen Lorentz’ uppfostran nedlade fadern all sin omsorg, och bland 
de omständigheter, vilka han påstod sig aldrig vilja yppa var, huru 
mycket han påkostat denne sin son L Lorentz blev även en bety* 
dande man, riksråd och fältmarskalk. H an blev jämte sina bröder 
upphöjd i friherrligt stånd år 1651 och tecknade sig bröderna här* 
efter herrar till Lindeborg och Malm vik 2. Lorentz dog år 1671 och blev 
begraven i Lovö kyrka. På utställningen för kyrklig textilkonst i 
Stockholm 1929 funnos utställda sju särdeles praktfulla och väl bi* 
behållna begravningsfanor. Bland dessa märktes Lorentz von der Lin* 
des fana av vit sidenatlas med rika broderier i guld samt familjevap* 
net, omgivet av tvenne palmblad.

Eric von der Linde föddes år 1611. H an blev kunglig kom* 
missarie i Nederländerna och Frankrike, kungl. hovjunkare, marskalk 
och assessor i Svea hovrätt. D å landshövdingen över Åbo* och 
Björneborgs län, friherre Lorentz Creutz år 1655 överflyttade till 
Sverige, där han emottog landshövdingsposten över Kopparbergs län 
och Dalarne, blev Eric von der Linde hans efterträdare i Finland 3.

Såväl i Å bo dom kyrka som i Pargas församlings kyrka ha fun* 
nits många vittnesbörd på, att denne landshövding var en hängiven 
kyrkodonator. Å bo dom kyrkas inventarium från år 1655 är »meh* 
randeels förbettrat medh en messehake, donerat aff wälbrne her 
Erich von der L in d en 4. U r Pargas kyrkas inventariiförteckningar 
framgår, att Eric von der Linde till denna kyrka donerat en »oval 
oblatask av slätt (silver) arbete med låst (vapenprytt) lock och av 
omkring 13 lods vikt.» Å r 1665 förärade samme donator en mäss* 
hake av »gyldenmoair» till Pargas kyrka. D en gamla altaruppsatsen, 
bestående av en rikt skulpterad omramning till tvenne altartavlor, 
den nedre föreställande den Heliga nattvarden, den övre Kristi dop, 
är donerad till kyrkan år 1666. Ovan tavlorna finnes följande text:

1 A nrep.
2 M almvik i Lofö socken, U pland.
3 På Sarvlaks gård i Pernå förvaras ett m inne över landshövding  Lorentz 

C reutz. D etta består av en av v itt siden förfärdigad tavla m ed C reutzka vapnet 
u tb rodera t med silke och m etalltråd. D et är möjligt, a tt detta m inne tidigare varit 
en fana, m en finnes in te t skäl för an tagandet a tt det varit den i slaget v id  Ö land  
å r 1676 om kom ne baronens begravningsfana. En uppgift, a tt landshövdingen  emot* 
tagit denna fana (eller tavla) som ett m inne v id sin överfly ttn ing till Sverige 1655, 
är mera sannolik. M ånga vapenprydda fanor finnas, vilka icke böra förväxlas 
m ed begravningsfanorna.

4 U td rag u r Å bo dom kyrkas räkenskaper, utg. av R. H ausen 1901.
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»G udhz huus till prydna hafer hans Kongl. Högh:s troo man 
och välförordnad Landshöfding öfver Å bo och Björneborgs län sampt 
med Å landh den welborne herre H er Erik von der Linde frijherre 
till Lijndeborg herre till M almbije Lijndöö och Spellinge denne tafla 
skiengt och förährat.»

von  der Lindes vapensköld, från Pargas kyrka.

Denna ståtliga altardekoration prydde korväggen ovan altaret 
till år 1875, då den ersattes av en nymålad altartavla. D en nedre 
tavlan, N attvarden, löstogs från omramningen och uppställdes ovan 
det lilla altaret i det sidoannex, som tidigare använts som finsk för« 
samlingskyrka. Restaureringen av denna altardekoration utgjorde en 
länk i strävan att återbörda till kyrkan alla dess gamla minnen, och 
år 1928 var detta arbete fullbordat. Eric von der Lindes vackra do« 
nation intager sålunda åter sin hedersplats i det åldriga templet.

A tt en sådan man, som landshövding von der Linde skulle vid 
sitt frånfälle behedras med all tidens ståt, var naturligt. U r Å bo
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domkyrkas räkenskaper framgår, att landshövding Eric von der Linde 
har år »1666 1 julij i sal. Stålhandskes graf medh 4 ringningar ne* 
dersatts.» Likväl skulle dom kyrkan icke bliva hans sista viloplats, 
ehuru familjen redan innehade en grav inom dess murar. Å ret före 
landshövdingens frånfälle hade nämligen hans dotter nedbäddats i 
en sådan »i högekoren.» 1 Å t fadern reddes därem ot en grav i den 
landsortsförsamlings kyrka, vilken han ihågkommit med så många 
skatter och vars prydande han omfattat med intresse och hänförelse. 
Eric von der Lindes gravvalv i Pargas kyrka, »Lofsdals graven» 
sedermera kallad, är längesedan fylld av grus, men hans vackra altar* 
uppsats utgör ett värdigt minne över honom.

D å begravningsprocessionen högtidligt tågade till kyrkan, var 
det otvivelaktigt i den ordning och enligt alla de föreskrifter, som 
på den tiden noga iakttogos vid en ansedd och högt betrodd ädlings 
jordfästning. Efter akten upphängdes de i processionen burna fa* 
miljevapnen och begravningsfanorna. I Pargas kyrka hängde sålunda 
tvenne i trä utskurna vapen, tillhöriga den friherrliga ätten von der 
Linde. Troligen utgjorde likväl endast det ena av dessa ett baner 
från Eric von der Lindes likfärd, ty enligt uppgifter i Pargas inven* 
tariiförteckning voro dessa vapen av olika ålder. D en vapensköld, 
som numera, något restaurerad, är upphängd i Nationalm useets kyrko* 
samlingar, benämnes »det nyare» samt bär i språkskölden en text, i 
det närmaste lik ovan relaterade text på sorgfanan.

Nyss funna sorgfana hör till dem, vilka förfärdigades endast 
för det högtidliga begravningstillfället. D etta minne kan alltså icke 
jämföras med de med vapen i tung prakt konstrikt utsmyckade be* 
gravningsfanor, av vilka några finnas bevarade i Sverige, men Eric 
von der Lindes sorgfana utgör icke därför för oss ett m indre värde* 
fullt tillskott till de gamla minnena från barockens ceremonifyllda 
och praktälskande tidevarv.

A . W . Ratxckerx.

1 U tdrag  u r Å bo dom kyrkas räkenskaper, R. H ausen 1901.



Fana för Karelska kårens II regemente. 1918.

Förvärv till Nationalm useet åren 1926—1929.
Den historiska avdelningen.

U nder år 1926 ha de historiska samlingarna ökats med 310 före* 
mål, fördelade på 68 huvudnum m er. Av dem tillhöra 4 föremål 
(4 huvudnum m er) de Antellska samlingarna. H ärtill kommer ytter* 
ligare ett antal av 575 planscher och fotografier samt 423 fotografiska 
plåtar jämte kopior. Greve Carl Alex. Armfelts storartade donation, 
för vilken redogjorts i Finskt M useum 1927 s. 24 och följande, är 
ej medräknad i denna statistik. Denna samling har varit underkastad 
tvist inför domstol och först är 1929 definitivt tillfallit museet.
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U nder år 1927 har tillväxten utgjort 404 föremål, fördelade på 
65 huvudnum m er. Av dem tillhöra 30 föremål (3 huvudnum m er) 
Antellska samlingarna. H ärtill komma 698 planscher och fotografier 
samt 550 fotografiska plåtar jämte kopior.

U nder år 1928 har tillväxten utgjort 238 föremål, fördelade på 
92 huvudnum m er. Av dessa tillhöra 10 föremål (3 huvudnum m er) 
Antellska samlingarna. H ärtill komma 668 planscher och fotografier 
samt 1157 fotografiska plåtar jämte kopior.

U nder år 1929 har tillväxten utgjort 270 föremål, fördelade på 
72 huvudnum m er. Av dessa tillhöra 3 föremål (3 huvudnum m er) An« 
tellska samlingarna. Härtill komma 1003 planscher och fotografier 
samt 1541 fotografiska plåtar jämte kopior.

Förvärven av kyrkliga fornsaker ha praktiskt taget uteblivit 
under den ifrågavarande perioden. Nationalm useet finner sig numera 
stå inför tvånget att förändra sin gamla politik att för sina samlingar 
rädda dels sådana föremål som äro av framstående betydelse för stu« 
diet av vår äldre konst i original, dels sådana som äro uppenbarligen 
vanvårdade av församlingarna. Alla hemställningar i detta syfte under 
de senast förflutna åren ha varit fruktlösa, och tvärtom hotas museet 
av att föremål återfordras som tidigare deponerats å detsamma. I och för 
sig är ju  detta vaknande intresse för de gamla minnena hedrande för 
församlingarna eller rättare sagt för de nitiska sockenmuseiförestån« 
dare, som stå bakom, men mycket tyder redan på, att det b lott med« 
för en försämring i fornminnesvården.

Ett par förvärv på detta område finnas dock att omnämna. I 
Orim attila kyrka har förvarats ett stort och praktfullt snidat begrav« 
ningsvapen för översten friherre G ustaf Johan W rede af Elimä (1643 
— 1695), åtföljt av två vart för sig snidade stamträd, belagda med 
8 (inalles 16) små anvapen. D å detta minnesmärke länge vanvårdats, 
vände sig senatorn frih. R. A. W rede med ett förslag till Orimattila 
församling, att vapensköldarna antingen skulle iståndsättas på församlin« 
gens bekostnad och uppsättas i kyrkan, eller ock överlåtas till National« 
museet, i vilket fall medlemmar av ätten W rede erbjödo sig att be« 
tala restaureringen. Församlingen valde den senare utvägen, och de 
vackra sniderierna ha nu kommit till Nationalmuseet, där de restau« 
rerats av herr O . Niemi.

Sedan Toholam pi församling beslutit låta omsmälta sin gamla, 
224 kg vägande kyrkklocka, anhöll Arkeologiska Kommissionen att få 
inlösa den, då den med hänsyn till sin tidiga finska inskrift var av 
historiskt intresse. Klockan såldes även till museet för ett pris av 
4,480 mk. Inskriften förmäler bl. a. att klockan gjutits i Stockholm 
år 1729 av Gerh. Meyer.
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H it böra dock även räknas de avgjutningar i koppar av plåtarna 
på S. H enriks gravmonument, som med Nousis församlings begivande 
utförts å Finlands Banks sedeltryckeri och infällts i en vård av svart* 
grå skiffer, även den kopierad efter originalet i N ousis. Kopian pry* 
der nu stora hallen i Nationalmuseet. Samtidigt har ett annat när* 
stående fornminne fått plats i museet. Å r 1922 hittades i Moisio 
gårds trädgård i N ousis under ett tunnt lager av mylla ett större frag* 
ment av en gravsten och fyra år senare alldeles i närheten ett annat 
fragment, så att monumentet nu nästan i sin helhet kunnat hopsättas 
å Nationalm useet, d it stenarna sändes. De bilda en c. 195 cm lång, 
65 cm bred och 15 cm hög häll av kalksten, med en ås långs mitten 
och svagt sluttande sidor; huvudändan är facetterad i tre plan. Fynd* 
platsen visar sig ha utgjort första platsen för Nousis kyrka, och grav* 
stenen är av en typ, som återgår på engelska förebilder i slutet av 
1000*talet. D en var bekant redan för Elias B renner,1 men har sedan 
varit försvunnen ända tills nu. Tanken att vi här hade för oss bis* 
kop Henriks egen ursprungliga gravsten låter sig icke avvisas. Som 
bekant fördes biskopens kvarlevor senare under medeltiden till Å bo 
domkyrka.

Rätt många jordfynd från historisk tid ha tillkommit. H östen 
1928 undersökte amanuensen N ils Cleve en källare i Viborgs slott i 
vinkeln mellan S. Olofs torn och slottets sydvästra flygel och fann 
härvid i gruset en mängd stenkulor, lerkärlsbitar, järnbeslag och spi* 
kar m. m. Vidare har museet förvärvat bågen till ett armborst, fun* 
nen under en stenhäll i Ristijärvi by och socken. Från Å land har 
inköpts en fingerring av brons med två gånger upprepad inskrift i 
majuskler: maria; troligen från 1300*talet. Den hittades vid dikes* 
grävning å Storboäng i Halsterboda by av Föglö socken. En an* 
nan ring av silver från samma landskap bär inskriften help go t mar 
maria och har funnits redan före 1892 i Saltvik, antagligen Syl* 
löda by.

D et intressantaste av dessa jordfynd utgjordes dock av några 
järnstycken, vilkas betydelse till en början var fullkomligt oklar för 
museitjänstemännen, tills professor Gallén*Kallela gjorde en ritning, 
som visade att det var fråga om ett par stekspett, för större helt djur, 
det ena 94 cm, det andra i två bitar 143 + 67 cm långt, samt ett fot* 
ställ. Spetten äro i ena ändan böjda för kringvridning och det större 
delvis spiralvridet och med två stora krokar. Föremålen äro funna 
vid dikesgrävning på flere tiotal cms djup på Saviniemi udde i Vuok* 
sen i S. Andreae socken. I närheten funnos »ugnsbottnar» Enligt

1 G o ttlund , O tava pl. XI.
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sägen skall här ha varit platsen för en kungsgård eller ett läger. N ära 
fyndplatsen ligga också flere holmar, en av dem med namnet Jaakon* 
saari, syftande sannolikt på Jacob de la Gardie, vilkens krigsfolk 
lämnat så många minnen i fornlämningar och traditioner i dessa 
trakter.

Vid rivning av ett gammalt trähus å tomten Fredsgatan 2 i 
Helsingfors tillvaratogos för Nationalm useet och stadens museum två 
kakelugnar i rik borgarstil, med en antik kvinnostaty mellan refflade 
pelare, facklor och kransar, lotusbladfris m. m. Nationalm useets 
exemplar kommer att inställas i någon av de interiörer, som planeras 
i museets tillbyggnad.

Ett par skrymmande föremål av stort kuriositetsintresse utgöres av 
generalguvernör Bobrikoffs sufflettdroska och kupévagn, tillvaratagna 
bland mycken annan »krigsmaterial» 1918 och nu överlämnade från 
armeens vapendepå. Ett motstycke utgöra de 193 kransbanden från 
Eugen Schaumans senare begravning å Borgå kyrkogård. — A. B. 
Maxim har förärat en filmrulle, visande general M annerheims intåg 
i Helsingfors den 16 maj 1918. — En stor silverkrans med band i 
de franska färgerna bär inskriften D u grand artiste ä 1'excellent ami 
Edelfelt. Pasteur.

Dräktsamlingen har även nu erhållit god ökning, förnämligast 
om fattande militära uniformer. För det blivande större krigsmuseet 
söker Nationalmuseet systematiskt förvärva också uniformer, burna 
av finländare vid det ryska kejsardömets trupper. H it höra rock och 
kyrass, som tillhört major M auritz G ripenberg (1869—1925) vid



-  47  -

kejsarinnans kyrassiärer,1 samt en hög grenadjärmössa, buren av hans 
fader generallöjtnant J. A. G ripenberg (1833—1918) vid pauloffska 
gardet. Vidare en tschakå för ismajloffska gardet i början av 1900» 
talet, en ulanmössa buren av general G . Mannerheim, flere uniformer 
som tillhört generallöjtnant Torsten W adenstjerna (1861—1920) vid 
kejserliga familjens skarpskytteregemente, rock buren av överste Georg 
Fraser vid livgardets jägarregemente samt uniform för fältväbeln vid 
finska gardet Jaakko Ahomäki (1852—1920). En mycket stor samling 
äldre ryska uniformer, ända från Peter I:s tid, har överförts till Na» 
tionalmuseet från det ryska krigshistoriska museet på Viborgs slott, men 
har visat sig till största delen bestå av eftergjorda plagg från firman 
Seifert i Petersburg.

Från frihetskriget härrör en rock, buren av skoleleven Torsten 
Holm ström  (1899—1918) då han dödades av en explosiv kula i Mes» 
suby kyrka den 25 mars; den åtföljes av en pappbit med namn och 
adress, vilken den avlidne bar som identifieringstecken. Legationssek» 
reteraren W oldem ar Hackman har skänkt en uniformsrock för bayer» 
ska bergsartilleriet, buren av honom  1918. — En generalsuniform 
1929 har förvärvats av generalmajor Birger Åkerman.

Till de militära samlingarna har även inköpts en Svärdsorden i 
gult band med blå bårder, av ovanlig äldre typ, buren av major Elias 
Paldani (1758-1831).

Karelska gardesregementet har överlämnat en vit fana med bro» 
deri av det karelska vapnets två armar och krona samt en stång, vars 
spets bär inskriften Pro Patria. Fanan bars 1918 vid Hannila, Ah» 
vola m. fl. av karelska kårens II regemente. Vidare har National» 
museet fått mottaga en lejonflagga av den typ, som redan 1905 fler» 
städes hissades på offentliga byggnader, röd duk med Finlands gula 
lejon, samt från Langinkoski kejserliga sommarbostad en stor gul 
flagga med den ryska riksörnen i svart o. a. färger. En tysk han» 
delsflagga, som nu hamnat på museet, insändes hösten 1905 till Tull» 
styrelsen från tullkammaren i Gamlakarleby. Den hade tillvaratagits 
jämte 16 militärgevär av kaptenen å svenska bärgningsångaren Mer» 
cur från en i Jakobstads skärgård förlist ångare, enligt uppgift John 
Grafton.

Vapensamlingens viktigaste förvärv utgöres av en liten samling 
vapen, burna av medlemmar av ätten af Reeth, däribland ett bröst» 
och ryggharnesk från 1600»talet, en burgunderkappe med nackskärm 
och öronskydd, en päronformig storm hatt samt flere värjor och sab»

1 H elsingfors stads museum fick sam tidigt den uniform  i khaki och lila, som 
G. bar såsom finländska arm ens om bud bl. a. vid kejserliga tyska högkvarteret 1918.
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lar. Av guvernör A rthur Spåre har inköpts en värja, buren av general 
Mikael Petrovitsch D olgoruki (1780—1808), då han stupade vid Virta 

bro, och sedan i många år förvarad i sakristian i ldensalmi 
kyrka, därifrån den togs av stadsläkaren G . F. Forsten, 
som 1912 skänkte den åt Spåre. Den är en vanlig bättre 
1700«tals värja med den ryska örnen ingraverad på klingan. 
— Från Hirvensalmi socken har förvärvats ett av de med 
Tower märkta gevär, som 1808 inköptes i England för de 
svenska truppernas behov. — Från världskriget äro tre 
korta handvapen: en engelsk dolk för flygare, en amerikansk 
och en fransk tranchékniv.

Till de civila uniformerna hör en professorsuniform 
jämte doktorshatt, som tillhört professor K. R. W ahlfors 
(1848—1929). En mössa av röd filt med uppvikta brät* 
ten har burits i Orienten av språkforskaren G eorg A ugust 
W allin (1811-1852).

D en på Nationalm useet våren 1927 av Finlands sven« 
ska M arthaförbund anordnade utställningen av kvinnliga 
handarbeten bragte i dagen en mängd värdefullt material, 
varav museet lyckades få en del. H it höra framförallt lin« 
nedamastdukar: en stor bordduk från c. 1700 med jaktbil« 
der; en serviett med framställning av Marie bebådelse från 
ungefär samma tid; ett par servietter, vävda enligt uppgift 
på Björkboda i Kimito för landshövdingen A nders Johan 
Ramsay och Johanna Petersen, kanske till deras bröllop 
1786, i alla händelser i bruk vid G ustav IV  Adolfs besök 
å g o d se t;1 samt en kollektion servietter och handdukar i 
olika, enklare mönster, sistnämnda kollektion förärad av fri« 
herrinnan Anna Carpelan.

Porslinssamlingen har fått en värdefull ökning genom 
justitierådet F. O . Lilius (i* 1928) testamente av sin lilla 
men utvalda samling till Nationalmuseet. Bland pjäserna 

märkas ett par soppskålar från Rörstrand 1756 (av Jan Hillerström ) 
och 1762 samt ett fat från 17622 vidare en bål av kinesisk fajans, 
dekorerad med grön nätbård samt brokiga blommor och fåglar; en 
kinesisk vas, dekorerad med landskap i guld på m örkblått; några 
figuriner och några pjäser av engelskt flintporslin. — Antellska Dele« 
gationen har inköpt en fajansvas med plastisk och målad dekoration 
av stora rosor, signerad Rörstr. 2/s 72 samt C. E. — Genom  föräring

M. P. Dol« 
gorukis 
värja.

1 A vbildade i Finskt M useum 1927, s. 39 och 45.
2 A vbildade hos Stråhle, R örstrand, pl. V  och VI (n:ris 47 och 145).
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av fru Hilma Collan har tillkommit ett tebord med ursprungligt 
underlag, målat pärlgrått med sparsam växtdekoration, och fajansskiva, 
ornerad med Jägerskiöldska vap* 
net och två lejon samt inskriften 
ähra min skiöld inom en strål* 
krans. Skivan är signerad Rörstr.
25/io 69 samt C. E. Bordet, som 
närmast kommer från Vichtis, har 
sannolikt tillhört amiral Christer 
Ludvig Jägerskiöld (1711—1798) 
på Sjölax i Kimito. — Från öster* 
botten härstammar en fruktkorg 
av fajans, ljusbrun utan glasyr, av 
samma gods som åtskilliga arbe* 
ten från Benviks fabrik. Korgen 
är oval och dess sidor bildas av 
vinrankor i genom brutet arbete.
— Ett fyrsidigt fat med avrundade 
hörn av kinesisk eller ostindisk 
fajans, sparsamt dekorerad med 
brokiga blom buketter, är enligt Vas. R örstrand 1772.
uppgift den enda återstående pjä*

. sen av en stor servis, som gick förlorad vid Mälkila gårds brand i 
Bjärnå för ett tiotal år sedan. Från samma ställe härrör ett vackert 
spetsglas med etsade bilder av jägare och träd, från förra hälften av 
1700*talet, möjligen från Kungsholmens fabrik.

4
T ebord. R örstrand 1769.
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Bland metallföremål märkas en malmklocka, Guten a f  P. Nord> 
berg i Borgå år 1800, samt ett stort konstlås från 1784, det senare 
skänkt av familjer v. Haartman på Lauritsala.

Porträttsam lingen har ökats med några nummer av rätt stort
intresse. Genom  testamente av v. häradshövding C. G . Stjernvall
( f  1928) tillföllo museet oljemålade porträtt av överstlöjtnant G ustaf 
A dolf v. Yhlen (1728—1805) av Arenius, hans dotter Fredrika Char* 
lotta (1770—1841) och hennes son överslöjtnant C urt G ustaf Stjern»

vall (1796—1864), samt blyertsteck* 
ningar av C. P. M azer 1837 av 
Iandshövdingarne Carl Johan (1764 
—1815) och Fredrik G ustaf Stjern» 
vall (1766—1815). — En liten sam*
ling som förvärvades genom inköp
utgjordes av oljemålade porträtt av 
kapten Johan Furuhjelm (1762— 
1840), enligt uppgift av A. von 
Cederwald 1837, assessor Carl Emil 
Furuhjelm (1796—1872) av Lindh, 
samt dennes hustru M argareta f. 
Langensköld (* 1812) av Elsner i 
W enedig.

Bland övriga porträtt må näm* . 
nas kyrkoherden i Bjärnå M agnus 
Emanuel Sevon (1811 — 1868) av 
Lindh 1838, handelsmannen J. M. 
Holmbergs hustru Lovisa Hansson 

(1815—1854), doktor H öglund (1822—1858), sign. L. Sievers 1842 
n Heinola, miniatyrer av rådman Johan Lampa sign. A . Hansson 

pinx. 1813  och en okänd finländsk officer i preobraschenska gardets 
uniform, av B. A. Godenhjelm , samt en gipsmedaljong av Fredrik 
Pacius (1809—1891) av A. Tavaststjerna 1898. Helsingfors universitet 
har på museet deponerat en i gips gjuten byst av Henrik Gabriel 
Porthan (1739—1804). Avgjutningen, verkställd efter Sergels och 
Cainbergs 1827 förstörda marmorbyst, är utförd av E. D . Salov.

Till planschsamlingen har förvärvats bl. a. en kollektion av 18 
st. mönster till mässhakar, tecknade av Amanda M almberg i Kuopio 
(1818—1910), som utfört en stor del av landets mässhakar och även 
andra föremål, studentfanor o. d. — Vidare har inköpts en av major 
G . R. af Klercker 1805 utförd stor akvarell av Träskända gård i Esbo.

K. K . Meinander.



Fig. 1. E ldstål från Kum o sn. Satak. */x.

Finländska fornsaker.
2. Eldstål med bronsfäste.

Den finländska järnålderskulturen är anmärkningsvärt osjälvstän* 
dig, sammansatt av i huvudsak främmande element, som oföränd* 
rade eller något omstöpta nationaliserats. Såsom exponent för folks 
vandringstidens starka skandinaviska inslag erbjöd den ögleformiga 
spännetypen1 ett belysande kulturhistoriskt objekt.

Vikingatidsmaterialet är till sin extraktion betydligt mera diffust 
än de föregående perioderna. D et svenska inflytandet fortlever för* 
svagat och förändrat, O stbaltikum  bidrager med smärre nya smycke* 
former, det inhemska konsthantverket alstrar egna typer. Till dessa 
ansluter sig nu en ny, om ock föga aktiv faktor: Östern.

En för samspelet mellan Finland och Ö steuropa karaktäristisk 
fornsaksgrupp finna vi i ett slags eldstål med bronsfäste.

Typen är östlig. Vanligen har man etiketterat dylika föremål 
såsom »permiska». Men ehuru urhemmet, såsom det t.v. förefaller, 
verkligen bör sökas i Kama*området, förutsätter detta ingalunda, att 
även alla långt därifrån funna exemplar äro permiska.

För gruppens ursprungliga permiska proveniens talar det rika typ* 
urvalet därstädes. — Stålets i flera variationer dekorativt utformade 
bronsfäste tillåter följande klassificering: Fästet utgöres av a) två affron* 
terade fågelfigurer, emellan vilka en människogestalt, fig. 3; b) två mot

1 FM 1927, s. 1 ff.
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varandra vända djurhuvuden, figg. 6—8; c) två ryttarfigurer, figg. 1 ,9—16; 
d) stenbock med bakåtböjt h u v u d 1; e) »betande» djurfigur2; dessutom 
ett antal hybridformer. Endast typerna b och c samt delvis även a 
finnas spridda över ett större område.

Appelgren*Kivalo har givit en ingående analys av typernas a och c 
utveckling.3 Enligt honom återger den förra ett ursprungligen bud* 
dhistiskt motiv: gudinnan Siri omgiven av två elefanter, här ombildade 
till fåglar. Han tänker sig även ryttargruppen, typ c, fig. 1, hörande

Fig. 2. Karta utvisande eldstålens av typerna b ( =  • )  och c ( =  u tbredning. 
De i N orge funna exem plaren äro icke utm ärkta. Icke fyllda cirklar eller trianglar 

beteckna osäker proseniens.

hemma inom samma kulturkrets. En så långväga motivöverföring be* 
höver likväl knappast förutsättas för sistnämnda komposition, som 
dock säkerligen är främmande i Perm. Handelsvägarna mot O  och 
S äro t.v. föga utforskade, varför ett närmare lokaliserande av jäm* 
förelsevis enkla konstmotiv knappast är möjligt. — Stenbocken med

1 T.ex. M AP XXVI, fig. 18 : 2.
a T.ex. M AP XXVI, fig. 39 : 7.
3 Appelgren=Kivalo, H j., Kansallismääräyksistä m uinaistieteessä. SM 1915 s. 1 ff.
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Fig. 3. Perm; fig. 4. Podjandebskoe, O lonec; fig. 5. Perm ; fig. 6 . Valdanica, 
O lonec; fig. 7 Kumo, Satak.; fig. 8 . Saltvik, Å land. Vi-
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bakåtböjt huvud, typ d, synes även vara en främling i den permiska 
miljön.

För typ b, som kännetecknas av ett fäste med två mot varandra 
vända djurhuvuden, kan även en rätt lång typologisk utvecklingsserie 
framläggas. Appelgren*Kivalo har avbildat1 en Siri*variant, där gudin* 
nan omges av fantasivarelser med fågelkropp och däggdjurshuvud. 
Jämför man denna med ett SO* om Ladoga funnet eldstål, fig. 4, fin* 
ner man lätt, att sistnämnda är en utveckling av den förra. Sagodjuren 
ha förvandlats till »klättrande björnar», hos vilka fågelvingarnas båg* 
linjer ännu äro fullt tydliga: av gudinnan Siri finnas endast fullstän* 
digt upplösta konturer kvar. Ett mellanstadium i sistnämnda meta* 
morfos visar oss fig. 53 hos Appelgren*Kivalo. Utvecklingen fortsät* 
ter sålunda, att djuren förkortas, s.a.s. sjunka nedåt, fig. 5, tills det 
att strävan efter symmetri skapar slutfasen, typen figg. 6—8.

Märkligt nog inta eldstål av undergrupperna b och c en rangplats 
i Finlands fornsaksmaterial. Enstaka representanter äro även funna 
i Sverige och Norge, däremot har t.v. intet fynd gjorts i Ostbaltikum. 
För att åskådliggöra typernas egendomliga utbredning är kartan, fig. 2, 
sammanställd, så som det genom tillgänglig litteratur och studium i 
de större arkeologiska samlingarna varit möjligt.

De i Finland, Sverige och Norge funna exemplaren äro följande.

Finland.
Typ b.
H.M . 2001: 53. (fig. 7). Leikkimäki i Kumo (Kokemäki) sn, Satak. 

» 6768:212. (fig. 8). Eneborg, Saltvik, Åland.—F. i en husgrund.

Typ. c.
H .M . 846 (fig. 9) Kierikanniemi, Kuoppala by, Kumo (Koke*

mäki) sn. Satak.
» 2001:52 (fig. 1). Leikkimäki, Kumo (Kokemäki). Satak.
» 2496:60  (fig. 13). Kansakoulunmäki, Letala (Laitiia) sn.

Egentl. Finl.
» 3574:119 (fig. 14). Hiukkavainionmäki, Sampu by, Hvittis

(Huittinen) sn. Satak.
» 5204:11 (fig. 12). Kylänpää, Salmenkylä by, Sagu (Sauvo)

sn. Egentl. Finl.
» 7751:59 (fig. 10). Etterkilen, Kila by, Karis sn. Nyl.
» 8339:81 (fig. 11). Kalmumäki, Kallela by, Nykyrko (Uusi*

kirkko) sn. Egentl. Finland.
1 Loc. cit. fig. 51.
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Sverige.
Typ b.
St.H.M. Grav 644 i gravfältet på Björkö, öv r iga  fynd: Tre häst*

skof. spännen, en av dem med djurhuvudf. ändar, 2 ovala
spännb. Petersens1 typ R. 652, runt spänne lik Petersens 
fig. 116, alldeles litet runt spänne med bandornament, sil* 
verhylsa med filigranornament, glasflaska m.m.

Typ c.
St.H.M. Tuna i Alsike sn. Uppl. Båtgrav. öv r iga  fynd: Häst*

skof. spänne av järn med facetterade knoppar av brons,

Fig. 9. Kum o, Satak.; fig. 10. Karis, Nyl.; fig. 11. N ykyrko. Eg. Finl.; fig. 12. Sagu, 
Eg. Finl.; fig. 13. Letala, Eg. Finl.; fig. 14. H vittis, Satak. c. */,.

järnsölja. benpryl (?) vars skaft har formen av ett björn* 
huvud, 4 pilspetsar, sländtrissa, benkam; dessutom skelett 
av häst, hund och fågel.

» inv. 276. Öland (?). Fynduppgifterna osäkra.
Univ. H.M . Lund. Gotland (?). Fynduppgifter saknas.

1  Pefersen, /., V ikingetidens smykker. Stavanger 1928
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Norge.
Bergens M. 4336b1 (fig. 
15). Åse i Dverberg sn, 
Nordl. — F. tills, med 
en benkam.
Trondhjem M. 4144.2 
Hanset i Vistdalen, Nes* 
set, Romsd. — F. Till* 
sammans med vapen från 
10 årh.
Trondhjem M. 13145.3 
Flemma, Tingvoll sn. 
Nordm. ö v r ig a  fynd: 
Tveeggat svärd av Peter* 
sens typ Y, spjutspets lik 

Petersens fig. 16, yxa Petersens typ H, sköldbuckla, pilspets, kniv m.m.
Ryttareldstålens östliga utbredning är måhända än märkligare. 

Såsom av kartan framgår äro de nämligen ytterst sällsynta därstädes, 
t.o.m. i Perm, därifrån de, såsom senare skall påvisas, antagligen dock 
ursprungligen härstamma. I den stora Teplouchovska samlingen i Perms 
Historiska Museum finnes endast två st.4, härtill kommer det i fig. 16 
avbildade stålet i Seligmannska kollektionen i Perms universitet. — 
Längre västerut har man funnit ett fragment i varjaggravfältet Gnez* 
dovo vid Smolensk.5

Beträffande typen med gapande djurhuvuden, typ b, är förhål* 
landet det motsatta. Tyngdpunkten för denna befinner sig nämligen 
i Perm, där enbart i fornborgen Rozdestvenskoe 10 st. blivit funna. 
Eldstålet från Polom6 i kretsen Glasov av förra guv. Vjatka härrör 
från ett gravfält, vars hela inventarium intimt sammanhänger med 
Kama*kulturen. Fullkomligt utanför det permiska kulturområdet äro 
fyra eldstål, av vilka ett från Murom*gravfältet Podbolotje7 vid Oka 
och tre från trakterna SO*om Ladoga.8

'  Föreningen til N orske Fortidsm indesm erkers Beväring. A arsberetn ing 1885, 
s. 80, fig. 14.

2 Aarsb. 1890. s. 103, fig. 21.
3 [Petersen. Th.,] Ö versik t over V idenskapsselskapets Oldsaksam lings tilvekst i 

1925 av saker eldre enn reform ationen, ss. 33—55, figg. 7—8.
4 M AP XXVI, fig. 18: 1, 39 :2 2 .
6 M a p 'X XV III, fig. 7 :1 5 .
6 Prof. A. Hackm ans anteckningar.
7 H . M:s fot. samling.
8 H . M. 1878 : 10 (D. E. D. Europaeus undersökningar), fig. 6  M AP XV III, grav 

CXVI. fig. 3 : 23; e tt i m useet i Pskov bevarat expl. antagligen från Tichvin=kretsen.

Fig. 15. Eldstål från Åse i D verbergs sn. N orge. 
(Aarsb. 1885, fig. 14.)
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Frågan om Kama*områ< 
dets kulturella aktivitet träder 
nu i förgrunden. Man spör* 
jer huruvida analoga företeek 
ser äro kända, om andra sam« 
tida fornsaksgrupper i Skan* 
dinavien kunna spåras tillbaka 
till ett permiskt urhem. —
Beaktande det ovan anförda 
kunna vi sålunda sammanställa Fig. 16. Eldstål från Perm. c. 1/ l . 
problemet, i vilket följande är
g ive t: Ryttareldstålens utbredning förefaller att vara övervägande väst* 
lig, ehuru de av allt att döma ursprungligen äro hemmahörande i 
Kama*nejden. Typ b har talrikast blivit funnen i Perm, men förekom* 
mer även västerut. Frågas: Finnes andra samtida exponenter för för* 
bindelser mellan Perm och de skandinaviska länderna? Vilken är den 
kulturhistoriska bakgrunden för eldstålens spridning?

Från övergångstiden mellan folkvandrings* och vikingatid finnes 
i Finland en mindre grupp bälteprydnader, vilka synbarligen här* 
stamma från södra Perm och förra guvernementet Vjatka, nämligen: 
fyra kloliknande beslag1, två remtungor2, 16 xdiknande stift3, en 
remsölja4; därtill komma några, vilkas permiska härkomst är mindre 
säker. Oomtvistligt permiska äro två ströfynd: en schamanistisk pla* 
kett, enligt Appelgren*Kivalo avbildande ett Ganymedes*motiv, från 
Juupajoki (Tavastl.)5 och ett druvklaseliknande föremål från Sotkamo6 
i norra Finland.

Huvuddelen av ovan förtecknade »permiska» föremål tillhör an* 
tagligen ett tidigare skede än här behandlade eldstålsgrupp. De be* 
lysa ett tidevarv av påtaglig uppblomstring i Finlands förhistoria, då 
aktivt handelsintresse riktat sig österut, förebådande vikingatidens

1 Jm f. t.ex. M A P XXVI, fig. 20 : 9. De i F in land fu n na  exem plaren ä ro : H . M. 
5203:68. Karkku (Satak.J, Palviala, T uom isto ; H.M . 6366:130. Lundo (Lieto, 
Eg. Finl.), Sauvala, Y lip ää ; H.M . 6875 :2 . Sääksmäki (Tavastl.) Kiiliä.

2 Jm f. t.ex. M A P XXVI, fig. 35 : 2. H .M . 8912 : 821. N ykyrko  (U usikirkko, 
Eg. Finl.) K alm um äki; 900 2:2 . Kum o (Kokemäki, Satak.), K akkulainen, Astala.

3 H .M . 6366:21, L undo (Lieto, Eg. Finl.), Sauvala, Ylipää. Avb. SM 1914 
s. 34, fig. 14.

4 H .M . 5165:21. Vesilaks (Vesilahti, Tavastl.). K irm ukarm u.
5 H .M . 7881. Se Appelgren=Kivalo, H j., En perm isk fågelbild funnen  i finsk 

i ord. FM. 1924, s. 82-84,
6 H  M. 1999:3. Jm f. M AP XXVI, fig. 2 0 :2 .
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skandinaviska handelspolitiska aktion.1 Eldstålsgruppen infaller där* 
emot under en tidsperiod, slutet av 800*talet, då vikingarörelsen re* 
dan nått sin fulla styrka. Samtida äro måhända endast fynden från 
Sotkamo och Juupajoki, vilka dock ha en helt annan karaktär, äro 
typiska ödemarksfynd. Här är det kringströvande nomadjägare, vilka 
tjänat som förmedlare av österns  produkter. Eldstålens spridning be* 
ror helt av vikingahandeln. Men såsom företeelse är den ensam i 
sitt slag; den tillåter inga antaganden om indirekta förbindelser mellan 
Skandinavien och Perm, knappast ens direkta, d.v.s. handel genom 
främmande mellanhänder.

Eldstålsgruppen står sålunda kvar som en gåtfull främling i det 
skandinaviska fornsaksmaterialet, men samtidigt som ett lockande ar* 
keologiskt och kulturhistoriskt problem. För att om möjligt erhålla 
någon ledtråd är det skäl att ägna de olika typerna ett detaljstudium. 
Resultatet blir även överraskande: Av allt att döma förefinnes en 
skillnad mellan företrädarna i väster och öster.

Mest belysande är gruppen med gapande djurhuvuden, typ b, 
med dess stora jämförelsematerial. Vi observera sålunda omedelbart 
att de till den västliga gruppen hörande eldstålen äro varandra full* 
komligt lika, både till teknik och utseende. Figg. 6—8 avbilda ett 
expl. från Olonec och de två i Finland funna exemplaren. Brons* 
fästen överensstämma icke blott till kompositionen i detalj med var* 
andra, utan ock genom den flacka behandlingen och den fullständiga 
avsaknaden av ytornament. Detsamma kan även sägas om de övriga; 
endast eldstålet från Podbolotje skiljer sig något genom en lägre form. 
— Jämföres dessa med de permiska är skillnaden uppenbar. Bland 
de sistnämnda finnes knappast två som fullkomligt motsvara varandra, 
få som äro så strängt bundna till detaljerna hos detta sena utveck* 
lingsstadium. I öster förhärskar även en västerut okänd ytornering 
med tvärrefflor och punktlinjer. Olikheten mellan de två grupperna 
ligger antagligen däri, att den västra uppstått av ur samma verkstad 
utgångna fabriksalster, medan den östra representerar en nationell all* 
mogeslöjd.

För ryttareldstålens vidkommande är en liknande jämförelse be= 
tydligt otacksammare till följd av det ringa antalet i Perm funna en* 
heter. Denna, måhända endast skenbara, övervikt i väster, betyder 
icke att typen härifrån vandrat österut, dess östliga ursprung är säker. 
En del detaljer hos de skandinaviska eldstålen lokalisera dessas här* 
komst till den antagna hemorten för alla de övriga typerna, till övre

1 Frågan behand lad  i ett av undert. v id  Finska Fornm innesföreningens m öte den
5. 12. 1929 hållet föredrag om : Ö steuropeiska inslag i F in lands yngre järnålder.
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Kama, Perm. Typisk härför är t.ex. en sådan striering som å 
fotstyckena av eldstålen från Nykyrko, fig. 11, och Tingvoll. 
Åseexemplarets, fig. 15, punkt* eller pärlornering är »permisk», jämförbar 
med t.ex. motsvarande å fig. 3. Men detta utesluter ingalunda, att 
fabrikationsorten är en annan. Vissa detaljer förena några »västliga» 
eldstål med varandra. Den plastiska modelleringen av hästhuvudena 
på Kumo, Leikkimäki eldstålet, fig. 1, är samma som på det från 
Åse, fig. 15. Punkter med omskrivna cirklar äro inslagna på stålen 
från Nykyrko och Gnezdovo. Oftast äro fotstyckena utsirade med 
ingraverade parallella horisontallinjer, figg. 9, 10, 13, 14, o.s.v.

Utförandet är ej alltid lika gott, varför man ej här kan tala om 
en enda verkstad, men väl om besläktade fabriksalster.

Det synes mig fullt berättigat att bortse från Perm såsom fabri* 
kationsort för de i Skandinavien funna eldstålen. Men med stöd av 
den arkeologiska karta vi kunnat uppgöra är det t.v. fullkomligt omöj* 
ligt att precisera den västliga ort, där dessa permiska former kopie* 
rats. Sannolikast förefaller en sådan hypotes, att »patentet» innehafts 
av någon eller några av de varjagiska handelsfaktorierna eller städerna. 
Två omständigheter peka mot trakterna O  eller SO*om Ladoga. Det 
stora antalet i Finland funna eldstål med bronsfästen, 9 st. (7 + 2 ) ,  
harmonierar med ett samtida jämförelsevis starkt västfinländskt inslag 
SO*om Ladoga,1 tydligt vittnande om livliga förbindelser mellan ifråga* 
varande områden. Största delen av det »finsk*ugriska» i Norge sy* 
nes även tyda på inflytande från NW*Ryssland, medan belägg på 
direkta förbindelser mellan Norge och Perm saknas i det arkeologiska 
materialet2. Men t.v. kunna vi icke stödja oss på det främsta krite* 
riet, förefintligheten av fornsaksformen i ovannämnda trakter. Kän* 
naren av området i fråga, Ravdonikas, har vänligen meddelat prof. 
Tallgren, att han ej i de av honom utgrävda gravarna funnit sådana eld* 
stål. Fyndförteckningen upptar sålunda endast de här uppräknade 
av typ b, föremålet fig. 4 samt fragmentet M A P  XVIII, fig. 3 :21 .

Problemet rörande eldstålens med bronsfäste härkomst och ut* 
bredning har icke helt kunnat lösas. T.v. kunna vi blott hävda, att 
typen egentligen hör hemma vid övre Kama, därifrån ett par varian*

1  C leve, N ., Jüngereisenzeitliche Funde von  der Insel Berezan. ESA IV, s. 254, 
anm. 4. U tom  hästskoform iga spännen av olika typer härstam m a sådana balsringar 
som M AP XV III, pl. 5 :1 2  och FM 1916, s. 29, fig. 6  från Finland, m åhända även 
bronskeder och *spiraler.

2 A . W. Broggers förm odan, a tt norrm än seglat ända fram till det permiska 
gorodcie*området har t.v. in te t stöd i de arkeologiska fynden. Flodvägen i detta 
ogästvänliga land förefaller ock alltför lång, även i övrigt ojäm förbar m ed vatten* 
vägarna i m ellersta Ryssland. Se A . W. Bregger, H åloygenes B jarm elandsferder 
Trom so M useum s Skrifter. Vol. II. ss. 27—36.
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ter funnit vägen västerut. Någonstädes i W*Ryssland, antagligen i 
pe varjagiska kolonierna ha eldstålen fabriksmässigt kopierats och 
därifrån sedan såsom modevara spritt sig bl.a. även till Skandinavien. 
Om  man ock bör räkna med, att några av de i Finland funna exemp* 
laren äro härstädes gjorda avgjutningar, vittnar det stora antalet dock 
om förbindelsernas mellan Östern och vårt land livaktighet, ett sam* 
spel, i vilket vikingarna säkerligen varit de tongivande. Befruktande 
har det östliga inslaget i Finlands vikingatid dock icke varit.

N ils Cleve.



De första germanerna.
Några språkforskare framhålla nästan som en bevisad sanning 

att ur*germanerna voro infödings*stammar som nödtorftigt hade lärt 
sig ett ieur. språk.

Så långt man når tillbaka i historien, stöter man på nyerövrade 
ieur. områden med tidigare ickedeur. befolkning. »L’aristocratie qui 
a porté sur 1’Europe entiére et sur de grandes parties de 1’Asie la 
langue indo*européenne a montré une énergie singuliére, une capacité 
aussi singuliére d ’assimiler des populations étrangéres»1.

Men assimileringen lyckades särskilt illa med de infödingar som 
blevo germaner: »Le germanique . . .  est de l’indo*européen parlé par 
une population nouvelle qui a accepté l’indo*européen, tout en le
pronon^ant d ’une maniére en partie nouvelle; les conquérants qui 
ont apporté l’indo*européen n ’ont pas été assez nombreux ni assez 
puissants pour imposer Ieur maniére d ’articuler»2.

Prof. Meillet inleder sitt arbete om de germanska språken med 
orden: »Le groupe des langues germaniques fait partie des langues 
indo*européennes. Mais, parmi ces langues, il présente un aspect
tout particulier»3.

Vilken var då den allmänna karaktären hos det äldsta indo* 
europeiska germanspråket, och vilka voro dessa för indo*europeiskan 
främmande drag som särskilt starkt i germanskan röja ur*förfädernas 
ickedeur. språk? Jag meddelar här några anmärkningar till framställ*

1 A. M eillet, Esqu. d ’une hist, de la langue latine, Paris 1928, sid. 9.
1 A. M eillet, Caract. gén. des langues germ., 3e éd., Paris [1926], 2e éd., Paris

[1922], sid. 19. I huvudsak lika i första uppl., Paris 1917, sid. 19 I den norska 
övers, av A  Som merfelt, Kria 1923, sid. 12.

8 Senast anf. arb. sid. 1.
Förkortningar: * anger att form en är konstruerad, ack(usativ). arm(enisk,

*t, *a, *an, *ans). avlj(ud). da(nsk). dat(iv). dial(ekt, *en, sens, *isk o s.v.). eng(elsk). 
Estl(and, *s). estl(ändsk) =  Estlandsssvensk (på tal om svenska). estn(isk). 
f(orn)e(ngelsk). f(orn)h(ög)ty(sk). fi(nsk). Finl(and). finl(ändsk). f(orn)indfiskan) 
- bl. a. Vedasspråket och sanskrit, fornarm (enisk). fornda(nsk). fornsv(ensk). 
f(orn)sax(isk). f(orn)sv(ensk). fra(nsk). föri(ndo)eur(opeisk). gen(itiv). germ(ansk). 
got(isk). gr(ekisk). h(ög)ty(sk). i(ndo)eur(opeisk). ind(isk). isl(ändsk). kons(onani). 
lat(in, *et, *ets, *sk o.s.v.). lit(auisk). no(rsk). nom (inativ). norr(ön) =  fornnorsk  
och fornisländsk. perf(ektum ). pl(uralis). rom (ansk). ry(sk). sanskr(it). sing(ularis). 
subst(antiv). sv(ensk). ty(sk). urarm(enisk). urg(erm ansk). urgrek(isk). urnord(isk). 
vok(al). österb (o tten ). österb(ottnisk).
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ningen i dessa punkter i ett av de senaste arbetena, prof. T. E. Kar* 
stens bok »Die Germanen»1. Jag ansluter ett par anmärkningar till 
hans paralleller från Finland och Baltikum och hans uttalanden om 
dessa länders äldsta german*stammar samt ytterligare ett par uttalan» 
den av allmännare art. Siffrorna i parentes hänvisa till sida och rad 
hos Karsten2.

I

(120.3, 12317) Inbördes jämförliga äro blott minnesmärken av 
språk som äro samtida. Ulfilas bibelöversättning får icke i ålderdom* 
lighet mätas med de. homeriska och vediska dikterna, som bevara 
minnet av 1,000 resp. 2,000 år äldre dialekter, icke ens med alster på 
de samtida litteraturspråken sanskrit och grekiska, ty de bygga på en 
stark litterär tradition, utan t. ex. med litteratur avfattad på de sam» 
tida indiska dialekterna. Vinnlägger man sig om en sådan synpunkt, 
skall man finna att de ieur. språkdragen ännu voro synnerligen väl 
bevarade i germanskan i förhållande till den sena tidpunkt då en skri* 
ven litteratur började att verka konserverande3.

(53e) Man lägger stor vikt vid förändringarna i germanskan 
bland kons., näml. övergången av den ieur. p*serien4 till en /»serie®,

1 T. E. Karsten, D ie G erm anen, Berlin und  Leipzig 1928 ( =  G rundr. der 
germ. Philol. begründet von H . Paul, 9), särskilt sid. 120—139. A rbetet har tidigare 
utkom m it på svenska under nam net »G erm anerna» ( =  N a tu r och kultu r, 47), Sthlm 
1925, andra uppl. 1927. D en ty. upplagan har nyligen anm älts av doc. B jörn Col* 
linder i Studia neophil. I, sid. 145 ff. och av prof. A. M eillet i Bull, de la Soc. de 
Lingu. de Paris, C om ptes rendus 1929, sid. 163 ff. och allra senast av doc. A lf 
Som m erfelt i M aal og m inne 1930, sid. 62 ff. G oda u tta landen  om  språklåne* 
teorien  (substratteorien) ha gjorts av C ollitz i Language II, sid. 181—182, Deeters i 
Caucasica III, sid. 77—80, IV, sid. 2—3, H ellquist, D et sv. ordförr. ålder och urspr., 
sid. 124—135, H ubschm ied i Ifndog.) Fforsch.) 44, sid. 314—317, Ipsen i I. F. 44, 
sid. 349, Loth i Revue celtique 38, sid. 261, Prokosch i Germ anic Review I (enl. 
P okorny i W örter u. Sachen X II, sid. 312), Sverdrup i N o . tidsskr. f. sprogvid. 1, 
sid. 222—223. J fr  även ho lländarna Boer, F rantzen och van H am el i N eophilo logus 
I, II och XI samt T ijdschrift voo r N ederl. Taal* en Letterk. 47.

K orrektum ot■ D enna artikel författades ursprungligen som en anm älan, be* 
ställd av redaktionen för Finska Fornm innesföreningens T idskrift redan som m aren 
1928. D en insändes från utrikes ort i slutet av ju n i 1929, m en återtogs senare och 
försågs med den nuvarande in ledn ingen  och avslutn ingen, och avsändes godkänd 
för sättning den sista ok tober 1929.

2 I 2 O3 == 3dje raden n e d i f r å n  på sidan 120. 12415 =  15de raden u p p i f r å n  
på sidan 124. Förf. =  prof. T. E. Karsten.

2 En egendom lig ställning b land  alla ieur. språk in tar därem ot litauiskan, som 
m ycket sent fick en litteratu r och dock är ålderdom ligare än  något an nat nu  talat 
ieur. språk.

1  p, t  och olika fc*ljud.
5 E tt slags f  samt samma ljud  som det första i eng. think  och det sista i ty. Bach.



-  63  -

den ieur. hsserien1 tili en p*serie och den ieur. bli*serien2 tili en spi* 
rantisk b>serie3. Latinet bevarar p i pater*, men germ. har f å t t / i  sv. 
fader, eng. father o.s.v. Å  andra sidan förbiser eller underskattar man 
t. ex. den märkliga ålderdomlighet som de germanska språken förete i 
rotvokalens växling. Den egendomliga vokalvariationen i germ. i s. k. 
starka verb, t. ex. isl. finna, fann, fundu, sv. finna, fann, funno, ty. 
finden, utgör dock en oavbruten livskraftig fortsättning på ett liknande 
s.k. avljud i ur*indoeuropeiskan. Germ. har bevarat dessa förhållan* 
den bättre än andra i ålder jämförliga språk. Växlingen är företrädd 
i flere verb och i en ursprungligare fördelning än i den homeriska 
grekiskan5. Ännu märkligare är den synnerligen rika avlj.»växlingen 
vid ordavledning6. Avljudet är ett genomgående drag i hela den 
äldre germ. s.k. primära ordbildningen och förekommer där även utan 
stödet av verb 7. Det är en ieur. ålderdomlighet i germanskan.

1 Inom  f>*serien voro b lo tt d  och olika g*ljud vanliga i ieur.
2 M an brukar h ärun der tänka sig b o.s.v. m ed kraftig u tandn ing  (aspiration).
3 E tt b (t)) u tta lat m ed icke helt s lu tna läppar, ett d  (tS) och g*ljud m ed tung» 

spetsen eller tungryggen icke helt fast i tandvallen  eller gom taket, det förra likt 
udd ljudet i eng. tbat, det senare likt g d ju d e t i da. Lxge.

4 O ch detta p  är alltjäm t kvar i fra. pére.
5 Germ . bevarar sålunda talrika verb med ieur. *eu* i ro ten  och alla de tre 

avlj.»stadierna fö reträdda: ieur. eu ^  ou u, t.ex . got. giutan  ’a tt g ju ta’, gau t ja g  
1 . han gö t’, gutum  ’vi göto ' och än nu  i dag i den levande isländskan gjöta  gaut

gutum . M en grekiskan uppvisar b lott ett enda sådan t verb m ed alla de tre avlj.* 
stadierna, näm ligen fu turum  t XsuOO/iai (eleusomai) ja g  skall kom m a’, perf. siXljXov&a 
(eililoutha) och aoristen rjXv&ov (éluthon). H . H irt, H buch  d. gr. Laut» u. Form enl.2, 
sid. 506. O ch t.o.m. i detta enda fall förekom m er perf. m ed särskilt avlj.-stadium 
b lo tt i den hom eriska dialekten. — O lika slags verbalrö tter som ursprungligen haft 
ieur. avlj.»växling e perf. sing, o >— perf. pl. noll ha redan i den äldsta grekiskan i 
talrika fall genom fört ett enda avlj.sstadium i hela perf. H. H irt anf. arb. s. 572 f. 
D en nu tida g re k , som mist det gamla enkla perfektum , bevarar b lo tt enstaka rester 
av vokal»växling m ellan presens och aorist. A. Thum b, H b uch  d. neugr. Volksspr.2, 
sid. 109 och 134, K. Petraris, N eugr. Konv.»Gr.2, sid. 108 och 123.

I latinet är denna variation i verbalböjningen u tp lånad  så nä r som på spar* 
samma rester — sålunda långt förrän de nu  talade rom anska språken, därib land 
franskan, började spjälka u t sig.

6 A v den ieur. ro ten  *f>/ier» ’bära’ förekom m er sålunda hos nom ina avlj.* 
stadiet ieur. e t. ex. i den isl. fo lk trons tilberi ’tillbärare’ (en s.k. germ an»stam), ieur. 
o t. ex. i sv. barn (även det en n»avledning), ieur. nol/»stadiet t. ex. i norr. burr ’son ’ 
(en s.k. i»stam) och fcurSr 'bärande, födande, foster’ (en ieur. fi*avledning), och dess* 
utom  förekom m er förlängt Astadium  t. ex. i fh ty  bära ’b å r’ (med västgerm. långt ä, 
uppkom m et av ieur. långt é, en germ. ön»stam). A lla dessa avlj.»stadier finnas även 
hos verbet, t. ex. nu tid a  isl. bera ’bära’, bar ’jag  1 . han bar’, bårum  ’vi b u ro ’ (med 
u rnord . ö), boritS ’b u re t’, ’b u rit’ (m ed a»omljud på urgerm. u).

7 Lat. gelu 'k ö ld ’ är en u*stam på en ieur. e»rot, norr. kala ’göra kall, bringa 
till a tt frysa’ e tt presens på det ieur. o»stadiet av denna ro t D etta germ. verb rö r
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Själva den urg. kons.«förskjutningen kan ses på olika sätt. Ger« 
manskan är oursprunglig i sin behandling av den ieur. p«serien, 
b«serien och blisserien1 så till vida som den genomgående har för« 
ändrat dessa l ju d 2. Den har däri likhet med ett så pass i grund 
revolutionerat ieur. språk som fornarmeniskan. Men ser man på 
f ö r d e l n i n g e n  av dessa olika ljud, så bevarade den äldsta urger« 
manskan liksom även fornarmeniskan3 de ursprungliga förhållandena 
nästan lika v ä l4 som fornind., grek. och uritaliskan5. Ä nnu den 
äldsta urgermanskan höll isär dessa olika serier, medan en så ärevör« 
dig språkgrupp som den baltiska6 har sammanslagit de ieur. b« och 
bb«serierna alldeles som iranskan, slaviskan, keltiskan och albanesis« 
k a n 7. Den äldsta germ. behandlingen av de ieur. p=, b« och bb«se« 
rierna är alltså i någon mån ett motstycke till det germ. avljudet. 
Ingen förnekar att i avlj.«växlingen fortlever en märklig ålderdomlig« 
het. Och dock har urgerm. icke bevarat det ieur. avljudet i oföränd« 
rad gestalt, utan t. ex. den vanligaste ieur. växlingen e o noll i 
regeln som e a ^  u. På samma sätt, kan man säga, fortlevde i den 
äldsta urgermanska fördelningen av de ieur. p«, b« och bb«serierna en 
ålderdomlighet, ehuru i förändrad form. Boskillnaden mellan dessa 
serier fortbestod endast under den äldsta urg. tiden. Redan i urgerm. 
tid har den nya /'«serien i vissa fall sammanfallit med den nya spi« 
rantiska b«serien. Men såsom den berömde dansken Karl Verner på« 
visade, sammanhänger detta med att urgerm. jämte fornind. och i viss 
mening baltiskan och slaviskan bäst av alla ieur. språk har bevarat 
de olika ieur. accent«lägena8.

Germanskan håller åtskils de ieur. vokalerna kort e och o som 
kort e och a, där icke ytterligare komplikationer tillstött, och de ieur.

sig inom  av ljudet ieur. ko rt o långt o : norr. preteritum  köl. M en även noZhstadiet 
föreligger i nom inal«bildningarna norr. kul 'kall v in d ’, kuldi 'köld, ky la’, u tan  stöd 
av verbet.

1 En fjärde serie m ed ph o.s.v. fram träder tydlig t b lo tt i ariska språk och 
arm. och kan här läm nas å sido.

2 Frånsett vissa förbindelser såsom sp, s t o s.v.
3 Så till v ida är arm eniskan ett synnerligen ursprunglig t ieur. språk.
4 Frånsett de näm nda kons.«förbindelserna sp o.s v
5 Grek. och urita l m ed förskjuten bfaserie.
6 M ed litauiska och lettiska
7 Ä ven i uritaliskans ättling latinet ha i>h«seriens ljud, där de icke voro  det 

första ljudet i ett ord, i de flesta fall sam m anfallit m ed m otsvarande ljud  inom  
fo«serien, och olika ljud  inom  bh-.serien ha dessutom  sam m anfallit m ed varandra.

* T. ex. hos starka preterita (såsom isl. fantx  'jag 1. han fan n ’ fu n d u m  'vi 
fu n n o ’) i sing, på stamm en m en i pl. på ändeisen.
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vokalerna långt e och ö t. ex. i gotiskan som långt e och ö. I indiskan 
ha både de korta och långa vokalerna e och o sammanfallit med kort 
och långt a. Den ieur. avljudsväxlingen mellan e och o kan därför 
i ind. endast indirekt komma till synes1.

Got. har bevarat de ieur. s.k. kortdiftongerna som diftonger 
i början och inne i ord, frånsett ieur. ei som blivit germ. långt 1. 
Aven i lat. har ieur. ei blivit långt 7,2 men därutöver ha t.o.m. i 
första stavelsen även de ieur. diftongerna oi, eu och ou alla samman« 
fallit i långt S 3.

Ännu urnord. och got. visa väsentligen samma behandling av 
vokaler och diftonger i alla stavelser utom den sista. I lat. ha i alla 
mellanstavelser alla ieur. korta vokaler sammanfallit i i 4 och e, stundom 
u, och i vissa fall gått förlorade, och även de ieur. kortdiftonger 
som bevarat diftongiskt uttal i första stavelsen ännu i klassiskt lat., 
ha i mellanstavelser och slutstavelser sammanfallit med långa vokaler5. 
De flesta fall av ieur. avlj.»växling i mellanstavelser ha ingen möjlig» 
het att framträda i latinet.

Got. företer blott få fall av kons.»förlust. Men i de medelind. 
pali» och prakrit*dialekterna ha bl. a. alla förbindelser av mer än två 
konsonanter reducerats till två konsonanter eller dubbelkonsonant6. 
Och icke heller lat. har i regeln mer kvar några ieur. förbindelser

1 N äm ligen i de fall då om edelbart före vokalen stått ett ieur. s.k. velart eller 
ett ieur. s.k. labiovelart g b ,  g-- eller feljud.

2 Ä n nu  i fornlatinskt inskriftssspråk förekom m er deic-. med diftong, m en i 
klass. lat. sedan andra årh. f. Kr. dicö 'jag säger’ m ed lång vokal liksom i got. i 
samma ord  ga=teiha ja g  visar’ (där ei b lo tt är U lfilas sätt a tt beteckna långt i).

3 Got, bar ain=s, räkneordet ’en ’, ieur. *oino*s, m en lat. Hnu=s ’en ’. Ä n nu  
t. ex. nu tid a isl. har d iftong einn  och ty. ein.

Got. tiuha, som bl. a. betyder ’jag  bo rtfö r’, ieur. *deukd, m otsvaras av lat. dücö 
jag  fö r’.

G ot. rau p s  ’rö d ’, n o rrö n t rauftr och än nu  t. ex. i nu tid a  isl. rauöur (där au 
num era är tecken för d iftong öy) är samma ord  som lat. ru /u s  ’rö d ’.

Endast de ieur. diftongerna ai och au (och väl även au, bestående av en redu» 
cerad vokal och u) ha diftongiskt utta l ae och au i första stavelsen än nu  i klassiskt 
latin. I folkspråket ha även dessa d iftonger redan i andra årh. f. Kr. på sina håll 
övergått till långt ä och ö, såsom framgår av inskrifter; i tredje årh. e. Kr. (och 
alltså på Ulfilas tid) var det även b land  de b ildade vanlig t a tt uttala ae som långt ä. 
Stolz, Schmalz m. fl., Lat. Gram m .5, sid. 51.

4 J fr  nedan sid. 67, n o t 6 .
5 Sålunda incidö ’jag inhugger’ där efterleden är caedö ’jag hugger’ och con-. 

clüdö ’jag innestänger’ b ilda t till verbet claudö ’jag  stänger’.
6 W. Geiger, Päli, Strassburg 1916, sid. 6 8  ( =  G rundr. d Indo»Ar. Philol. I: 7), 

R. Pischel, G r. d. PrakritsSprachen, Strassburg 1900, sid. 228 f. ( =  G rundr. d. lndo»Ar. 
Philol. 1:8).
5
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av tre eller fyra konsonanter.1 I några fall ha gamla kons.«förbindel* 
ser upplösts i lat. genom att en hjälpvokal inskjutits.

(53j) Ännu kort före de äldsta bevarade språkminnesmärkenas 
tid har en nominalböjning med sex kasus varit levande i germanskan2. 
Latinet har på samma tid icke haft en rikare b ö jn in g 3, och den i 
många andra avseenden så ålderdomliga grekiskan hade endast fem 
levande kasus4.

1 Lat äla 'v inge’ har egentligen bety tt 'axel' och en gång ly tt “axlä, såsom 
ses av det därtill b ildade axilla 'axelhåla'; germ anskan har i motsats till lat. bevarat 
den ieur. förbindelsen  av tre konsonanter i fornsax. ahsla, norr. / 'axel'.

Lat. lüna 'm åne' återgår på ieur. "leuqsnä (eller *louqsnä). D en ieur. kons.« 
förbindelsen  qsn liksom ksn  (där q och k  beteckna resp. velart och palatalt d.v.s. 
bakre och främre ksljud) ger i germ anskan hsn (där jag  använder h som tecken för 
achsljud) och bevaras som förbindelse av tre kon so nanter t. ex. i got. gen. pl. auhsne  
(där au betecknar kort å«ljud och e är långt) 'oxars', no rr. y x n  'oxar'.

2 T  ex. i nordiskan än n u  vid m itten av första årtusendet e. Kr. hos m askulina 
a«stammar (ieur. o«stammar), m ed stam slutet m edräknat, nom . sg. på «aX (där K 
betecknar ett ljud  som från ton löst ieur. s  över tonande väsljud åtm instone senare 
har utvecklat sig till ett r«ljud), ack. sg. nasalerat «a, gen. sg. «as, dat sg. «6 . Ä nnu  
i västgerm. texter från 800«talet e. Kr. och senare (Braune, A hd . G r.3-4, sid. 171) 
finnes dessutom  en instrum entalis på «u (den skulle ha ly tt «u också i nordiskan) 
förutom  dativen, och gotiskan på 300«talet e. Kr. bevarar vokativen, som t. ex. till 
u rno rd . nom . sg. DagaR, m ansnam net 'D ag ' (där g  var spirantiskt och m öjligen 
också d), skulle lyda dag (och gjort så sedan urg. tid). A lla dessa sex kasus gå till« 
baka på m otsvarande ieur. kasusform er (frånsett a tt urspråket m öjligen icke haft 
någon genitiv inom  denna böjningstyp), och de voro olika varandra än nu  i germ. tid.

En sjunde kasus, den ieur. lokativen, har tid ig t i germ anskan genom  den 
regelbundna ljudutvecklingen sam m anfallit m ed dativen inom  denna böjningsgrupp, 
men t. ex. hos de s.k. kons.«stammarna har ju s t den ieur. lokativen i germ. övertagit 
också dativens och instrum entalens funk tioner (prof. M eillet m enar visserligen 
att redan i ieur. funnits också en dat.«ändelse t), och en parallellform  av de ieur. 
osstammarnas lokativ  fortlever hos germ. p ronom ina i adverbiell an vändning  såsom 
isl. hvi =  sv. vi 'varför' (egentligen 'vari'). Endast hos de ieur. o«stammarna före« 
kom m er utöver dessa kasus en nedärvd  ablativform  olik genitiven. D et är m öjligt 
att den fortlever i germ anskan i adverb på got. «ö; t. ex. got. galeikö  =  sv. lika kan 
vara en b ildn ing  av samma slag som lat. certö 'för visso'. D et är mycket sannolik t 
a tt germ anskan ännu  vid  tiden för Kr. f. har haft kvar alla åtta från urspråket 
nedärvda kasus (med gen. m edräknad) i sing, hos o«stammarna (germ. a«stammar).

2 T. ex. hos ieur. o«stammar (latinets andra deklination) ha redan f. Kr. f. två 
av latinets sex levande kasus sam m anfallit, och de voro  lika varandra även i plur. 
D enna böjn ingstyp uppvisar alltså efter denna tid  b lo tt fem sinsem ellan olika kasus« 
form er i sing., näm ligen nom ., ack , gen., det gemensamm a kasus för dat.sabl. och vok.

4 N om ., ack., gen., dat. och vok. De m edelindiska dialekterna skilja därem ot 
ännu  på sju eller t.o.m . urspråkets alla åtta kasus; W. Geiger, Päli, S trassburg 1916, 
sid 79 ff ( =  G run dr. d. lndo«Ar. Philol. I: 7), R. Pischel, G r. d. Prakrit«Sprachen, 
Strassburg 1900, sid. 247 ff. ( =  G rundr. d. Indo«Ar. Philol. 1:8).
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Betygade germanspråk bevara icke blott sing, och pl. utan också 
dualis i verbalböjningen och av personliga pronomina. Så ålder» 
domliga voro på samma tid icke indiskan1 och grekiskan2. Latinet 
har redan i förhistorisk tid uppgivit all dualböjning.

Ånnu got. bevarar en mycket ålderdomlig subst.«böjning med 
ieur. avlj.«växling i stamslut3. Sålunda uppträder n*suffixet bl. a. under 
formerna =en« (got. =in«), «an« och «n«, t. ex. got. gummin man' dat., 
gum>an ack.4 och t.ex. auhsm té6 ’oxars’ gen. pl. Icke ens grek. har 
bevarat växlingen mellan ieur. e och o utan har genomfört endera6. 
Avlj.»växlingen i de olika tempus«stammarna hos de germ. starka ver* 
ben är en alltjämt levande företeelse7.

1 Päli, som blivit benäm ning på de indiska buddisternas heliga språk, har en 
litteratu r som i skriftlig uppteckning går tillbaka till vår tideräknings början . Gei* 
ger anf. arb. sid. 6  f. På präkrit*språk, varav några bl. a. förekom m a i sanskrit* 
dram erna som kvinnornas och underklassens språk, finnes bevarad litteratu r från i 
ru n t tal m itten av första årtusendet e. Kr. Pischel anf. arb. sid. 10, 12, ?4 f. In tet 
av alla dessa språk har längre kvar någon dualböjning. Geiger anf. arb. sid. 78. 
Pischel anf. arb. sid. 245.

2 R edan i några av de äldsta grek. texterna har dualis börjat ersättas med 
pluralis. I den grek. språkform , som är samtidig m ed de äldsta germ. språkminnes« 
m ärkena och som bl. a. föreligger i N y a Testam entet, finnas icke m er några dual« 
form er. M en Ulfilas använder sådana i sin gotiska översättn ing ; de tillhörde hos 
honom  den än nu  levande språkform en. A. M eillet och J. Vendryes, Traité de gr. 
comp, des langues class., sid. 286, 483 f., W. Streitberg, G oth. Elem.«buch5-', sid. 142.

3 Urgerm . har bevisligen t.o.m. haft böjn ing med avlj.«växling i ro ten  i åt« 
skilliga nom ina. Sv. sjönam net Vättern och ty. Wasser äro samma ord. M en nor« 
diskan fortsätter form er m ed ieur. starksstadiet e i ro ten  och tyskan form er med 
ieur. starksstadiet o.

N o rrö n t =  nu tida  isl. brjöst 'b rö st' återgår på urgerm. *Z>reusf« i s.k. starka 
kasus med accenten på ro ten , som därför haft starkt avlj.sstadium, m edan fhty. brust 
== ty. Brust utgår från s.k. svaga kasus m ed accenten på ändeisen och därför svagt 
avlj.sstadium (no//*stadium) i ro ten . Icke ens den äldsta fornindiskan har kvar en 
sådan böjn ing annat än i enstaka ord.

4 Själva kasussändelsen, som i båda fallen ytterligare har följt, har gått förlorad.
6 au uttalas här som kort å.
6 Lat. uppvisar en och samma form av suffixet i homsina  dat. 'å t en m änniska’, 

homsinsem ack., hom-Antum gen. pl. Av ingenting framgår m ed visshet om den ieur. 
avlj .«växlingen har bevarats ända till sam m anfallet av korta  vokaler i mellanstavelser 
och utvecklingen av hjälpvokaler, eller om redan därförinnan  den ena av de ieur. 
vokalerna e och o har genom förts och även ersatt det ieur. no/Zsstadiet. Endast 
nom . sg. hom«ö visar tydlig t ett annat (förlängt) avlj.sstadium, också det företrätt i 
germ. bl. a. ju s t i samma kasus nom . sg.

I sanskr. ha vokalerna e och o sammanfallit.
’ M öjligen uppvisa german«språk rester som tyda på att i urgerm. än nu  har 

funnits till och m ed s.k. otem atisk presens«böjning med starkt avlj.sstadium i sing, 
och svagt i pl. Fe. swefan sova’ innehåller samma rotstadium  som sanskr. sing. 
svåpiti ’han sover’, isl. sofa detsam ma som sanskr. pl. supånti 'de sova’. (D et är
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Näst de ariska språken och grek. bevarar got. bäst det ieur. ver» 
bets böjning i medium.1

Av verbets modus förutom indikativen har den historiska germ. 
kvar endast optativen, som i germ. fyller även konjunktivens roll, 
samt imperativen. Germ. kan därvid jämföras med det ålderdomliga 
sanskrit: den ieur. konjunktiven finnes bl. a. i Veda»språket, men har 
kommit ur bruk i sanskr.2

Den ieur. konjunktiven har icke helt försvunnit i sanskr., utan 
vissa former ha gått in i dess imperativ»paradigm. I germ. visar sig 
ett fall av samma företeelse. Ett got. s. k. preterito=presens bevarar 
en inom germ. isolerad imperativ (ni) ögs 'frukta dig (icke)!’ som har 
formen av en ieur. konjunktiv. Det är en av de många ålderdomlig» 
heter som uppträda hos de germ. verb som kallas preterito»presentier.

Det ieur. s.k. primära verbets böjning är uppbyggd på olika 
stammar i presens, perfektum och aorist. Det är däremot något ovisst, 
om det futurum som föreligger i fornind. och iranskan men f. ö. har 
sin fulla motsvarighet blott i lit., en gång har funnits även i alla övriga 
ieur. språk.3 Germanskans avsaknad av ett särskilt tempus för till» 
kommande tid kan därför icke tillmätas någon större vikt.

Germanskan bevarar hos sina s. k. starka verb alltjämt skillnaden 
mellan ieur. presens» och perf.»stammar, och ännu i urgerm. tid har 
bevisligen funnits också någon rest av aorist»böjning.4
dock möjligt a tt starkstadiet icke alls har funn its i det urg. presens av detta verb 
u tan  att fe. swefan är en nyb ildn ing  efter de många verb där m ot preteritum  sing, 
m ed urg. a i ro ten  svarade presens m ed e.)

* Betydelsen har visserligen b livit passiv, m en redan i sanskr. och grek. har 
m edium även passiv betydelse. Ex. grek. Xoijo/iCU (loüomai) ’jag  tvä ttar m ig’ och 
'jag b lir tvä ttad ’.

8 Bl. a. Vedasspråket har däru töver form er u tan  s. k. augm ent, den ieur. för» 
stavelsen *e», indiskans a», m en annars överensstäm m ande m ed verbala form er med 
augm ent.

3 D et lat. fu turum  är som känt en nyb ildn ing . Lat. har rester av samma futur» 
typ  som finnes i grek., t. ex. /axo.

4 I de västgerm . starka verbens perfektum  (preteritum ) ingår som 2 :a person 
sing, en ieur. aoristsform. A tt detta icke är det ursprungliga tillståndet inom  germ. 
fram går därav att de s. k. preteritospresentierna, vilkas presens h istorisk t taget är ett 
ieur. perfektum  och hos vilka germ. bäst har bevarat det ieur. perfektum s betydelse, 
uppvisa den form  som svarar m ot den no rd . och got. form en och det ieur. perfek» 
tum  i 2:a pers. sing. De västgerm. pret.»pres. bevara den ålderdom liga germ. perf.» 
(pret.s) form en, alldeles som vissa got. pret.spresentier ensam ma b land  alla verb  i 
got. bevara en germ. ålderdom lighet: den vernerska växlingen inom  verbalsböjnin» 
gen. D en ifrågavarande form en i 2:a pers. sing, synes först i germ. tid  ha inkom» 
m it i den västgerm . perf.» (pret ») böjningen. Ä n nu  urgerm . b ö r u tan fö r perf.»böj
n ingen  ha bevarat någon rest av ieur. aorist»böjning.
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På den ieur. presens*stammen var också ett ieur. imperfektum 
b ilda t1, och t. ex. Veda«språket uppvisar ett pluskvamperfektum, på 
motsvarande sätt bildat till perf.«stammen. Germ. bevarar intet annat 
tempusän presens av pres.«stammen och endast perf. av perf.«stammen2. 
Men även sanskr. saknar det pluskvamperfektum som finnes i Veda« 
språket, och imperfektum, perfektum och aorist (som är sällsynt i sanskr.) 
ha sammanfallit till betydelsen så att de användas utan åtskillnad.

De olika tempus betecknade i ieur. icke tid utan aktionsart3 
på liknande sätt som de olika föreställn.«formerna hos det ryska verbet. 
I germ. har det s. k. starka preteritum och det nybildade svaga pre« 
teritum fått tidsbetydelse, men så ha de olika tempus fått även i sanskr. 
Lat. har uppbyggt en helt ny verbabböjning vari högst litet avspeglar 
det ieur. tillståndet och dar tidsbetydelsen är strängt genomförd. Men 
i sina s. k. pret.«presentier bevarade germanskan alltjämt ieur. perfekta, 
som betecknade fullbordad handling i närvarande tid liksom perfek* 
tum i ieur.

Det ieur. verbala formsystemet har starkt förenklats i germ. Men 
dels ha likartade förändringar inträtt även inom sådana grenar av den 
ieur. språkfamiljen som ha att uppvisa en litteratur med långt äldre 
anor och dels bevarar det germ. verbet ännu i sen tid märkligt mycket 
av det ieur. tillståndet4.

(135n ) D r Feist har bl.a. med ledning av översikten i sjätte uppl. 
av Kluges etymologiska o rd b o k 6 beräknat procent«satsen ord i tyska

Prof. Sverdrup har i Festskr. til H j. Falk antagit a tt en an nan  rest av ieur. 
aorist=böjning föreligger i p lur. av germ. starka preterita av typen isl. bårum  ’vi bu ro ' 
till sing, bar 'jag 1. han  ba r’. D etta måste betecknas som osäkert. M en han  to rde  
ha rätt i den m eningen att icke heller dessa form er härröra från det urgerm . per« 
fek tu m ; i varje fall svara de icke m ot perf. p lur. av m otsvarande verb i fornind. 
M öjligen bevara också härvid lag pret.spresentierna det urgerm. tillståndet. M ot 
sing. isl. skal 'jag 1 . han  m åste’, man 'jag 1 . han  m innes’ (där en vokal av den 
ieur. e=serien likaledes följes av ensam kort likvida Z, r  eller nasal m, n) svarar 
plur. skulum  'vi m åste’, munum 'vi m innas’ m ed samma vokalisation som hos övriga 
germ. starka verb och övriga pret.spresentier där ro tvokalen  tillhö r den ieur e«se« 
rien och i sitt om edelbara grannskap har en likvida eller nasal.

1 U tm ärkt av augm ent och särskilda ändelser.
2 Ä ven kallat preteritum  och t. ex i den svenska gram m atiken »im perfektum  

av starka verb».
3 Endast augm entet var ett uttryck för förflu ten tid.
1  J fr  M arstränder i N o. tidsskr. f. sprogvid. III 244 f.
5 Fr. Kluge, Et. W b.d. d. Spr.", 1899, sid. 445 ff. D enna översikt ingår b lo tt 

i femte uppl. (1894) och sjätte uppl. (1899). I fjärde uppl. (1889) finnes den  än nu  
icke, och i sjunde uppl. (1910) har den avskaffats. Feist åberopar »6 . A ufl., 1905», 
m en jag  har ej i H in richs’ Halbjahrs«Katalog k un n at finna någon ed ition  av Kluges
ordbok  som skulle bära detta årtal.
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språket som »keinerlei etymologische Verknüpfung mit dem indo» 
germanischen Sprachgut finden»1. Värdelösheten av hans uppskattning 
framgår redan av hans exempel. För att blott nämna två har ty. 
Z eit —  sv. tid en nära ieur. motsvarighet i arm. ti ’t id ’2. Ty. Laich 
’fiskrom’ =  sv. lek (bl. a. av vissa fiskar och fåglar) är en bildning 
till det verb som i norr. lyder leika och har en grundbetydelse 'hastigt 
röra sig av och an’ och att ordgruppen har ieur. ursprung framgår 
bl. a. av find, rejate3 ’hoppar’.

Kluge lämnade visserligen 1899 de flesta av Feists exempehord 
utan ieur. anknytning. Men vad Kluge möjligen med en viss rätt 
kunde säga 1899, det har föråldrats 1924. Detta år utkom tredje 
uppl. av Feists bok Indogerm, und Germ., med samma uppgift om 
procent»satsen icke»ieur. ord i germanskan och samma exempel4, och 
samma år också tionde upplagan av Kluges ordbok, föga förändrad. 
Men mycket hade hänt under tiden. Ledningen i den germ. lexikogra» 
fien hade övergått till N o rd e n 5, och de nordiska författarna hade givit 
mer eller mindre goda ieur. anknytningar till de flesta av Feists exem» 
pel. U tom  ty. Brise, sv. bris som uppträder sent och förekommer i 
både germ. och rom. språk, är det blott vid ty. K ahn’ båt’ och tillhö» 
rande ord som de nordiska lexikograferna helt stanna inom germanskan.

Prof. Hesselman har redan 1912® påvisat det ieur. ursprunget till 
denna ordgrupp Kahn  ’båt’, da. Kane ’släde’, no. dial. kane 'träskål’7, 
nutida isl. kani 'nosen på ett d jur’. Rotvokalen a går tillbaka på ieur. 
o, såsom ses av sidoformen med ieur. e t.ex. i fhty. kinn i8 =  ty. Kinn  
'haka’. Roten *gen» 'käk’ är betygad som ieur. genom ord med denna 
eller närstående betydelse inom de flesta ieur. språkstammar, t. ex. 
grek. yevvg (génus) ’käk’9.

1 S. Feist, Igerm. u. Germ . (1914), sid. 49.
2 E. Lidén, Arm. St., sid. 92.
3 j  återger samma ljud  som g  i eng. german.
4 B lott m ed tillägg av tre exempel. S. Feist, Igerm. u. G erm .3 (1924), sid. 8 8  f.
5 H j. Falk o. A. Torp, Et. ordb. over det no. og det da. sprog (1903—1906), 

(Fick ) Falk»Torp, W schatz d. germ. Spracheinh. (1909), Falk=Torp, No.=dä. et. W b. 
(1910 f.), Torp, N yno. et. ordb. (1919) och E. H ellquist, Sv. et. o rdb. (1922).

6 B. Hesselm an, V nord. stud. I ( =  Skr. utg. af K. H um . Vet.»Samf. i Upps-,
XIV. 2), sid. 25. H ans etym ologi upprepas av H. Petersson, Stud. .über die idg.
H e te ro k l.(=  Skr. utg. av Vet.sSoc. i Lund, I), 1921, sid. 172 f.

7 I. Aasen, N o. O rdbog, artikeln kane: samma förem ål kallas även kjenga.
Enligt Kr. Visted, Vor gamle bondeku ltur, sid. 205—207, är detta ålderdom liga kärl
i sina äldsta form er urho lkat u r e t t  stycke trä som på två sidor sm alnar av till 
krökta handtag  vilka ända i d ju rhu vu den  eller i d ju rhu vu d  och djurstjärt.

8 V arvid germ. »inn» är ieur. »enu».
3 Hesselm an och Petersson an togo en betydelse»utveckling ’käk’ till 'släde' 

och ’bå t’. J fr  no rr. kjalki som förenar be tydelserna ’käk’ och 'kälke’. M en kunde
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Redan åtta år förrän första upplagan av Feists arbete utkom, 
hade en etymolog som prof. Lidén avhandlat det ieur. ursprunget till 
fyra andra av de ord som enligt Feist äro »nicht etymologisierbar»1.

Prof. Karsten har tryckt av dr Feists gång på gång upprepade 
men redan vid sin framkomst oriktiga uttalande av år 1914 som om det 
vore vetenskapens sista ord. Men dr Feist bygger själv sitt utta* 
lande på andra hands uppgifter och kan sålunda icke åberopas som 
en första klassens auktoritet. — Det är sant att germ. innehåller ett 
stort antal ord vilka f ö r  n ä r v a r a n d e  icke ha någon etymologi. Men 
alldeles detsamma gäller om alla dess fränder.

Att ett ieur. ord icke är känt från germanska språk innebär inga* 
lunda med visshet, att det icke har funnits. Från alla germ. fornspråk 
är ordförrådet blott bristfälligt känt, och flere germ. språk ha gått för» 
lorade utan att av dem finnas nämnvärda minnesmärken.

Man kan påvisa att det kan bero på en tillfällighet att kunska* 
pen om ett ord är bevarad. Det ieur. ord för ’axel, skuldra’, som 
bl. a. föreligger i lat. umerus2, saknas totalt i hela den germ. språk» 
världen frånsett ack. pl. amsans3 på ett enda ställe hos Ulfilas. Endast 
delar av den got. bibelöversättningen äro bevarade, och detta enda 
vittnesbörd om det germ. ordet råkar höra till dem 4.

Det finnes säkerligen fall då ett ieur. ord verkligen icke har 
fortlevat in i något germ. vare sig bevarat eller förlorat särspråk. Men 
detta bevisar icke språklån. Orden äro förgängliga, de försvinna och 
nya ord för samma begrepp uppstå, också då efterkommande och 
förfäder talat samma språk på olika utvecklings»stadier. Gamla ord
ej betydelsen ’båt’ utgå från den i nordiskan betygade användningen  om n os’? 
J fr  no. och sv. dial. snipa 'näbb , snabel’, som i sv. dial. även användes om en 
'liten spetsig bå t’.

1 Segel 1892 i Upps.»stud. till. S. Bugge s. 8 6  ff. (jfr W alde, Vergl. W b. d. idg. 
Spr. II, 475), Nachen  'båt', fhty. nacho, norr. ntykkvi 1897 i Stud. z. ai. u nd  vgl. 
Sprachgesch. s. 34, Zeit 1906 i Arm. St. s. 92 samt norr. kjöll 'fartyg', fh ty . kiol (ty. 
Kiel är ju  till sin ljudform  samma ord  men har fått betydelsen 'köl') i samma arbete 
s 117 f. T orp  h a r 1919 efter van W ijk samm anställt Damm  'fördäm ning ' m ed den 
ieur. ro t *dhembh* som Lidén, Arm. St. s. 41 ff. påvisat bl. a. i arm. damban 'grav’.

2 D et är ett ieur. *omeso=s.
3 Ieur. *omso»ns till nom . sing. "omso=s som givit got. *ams.
4 E tt annat sådant ieur. o rd  i germ. som har räddats till eftervärlden genom  

ett enda ställe hos Ulfilas är m im z 'kö tt' (z betecknar ung. samma ljud  som det 
första i ty. sie), såsom prof. Lidén har påpekat i Festskr. til H j. Falk sid. 466 Ett 
tredje o rd  föreligger i det ieur. perfektum  som got. lais 'jag vet' tydligen är. D et finnes 
två gånger i en och samma vers i Ulfilas b ibelöversättn ing men har f. ö. gått för» 
lorat i hela den övriga kända germ. språkvärlden och t. o. m. i alla övriga kända 
ieur. språk. M arstränder i No- tidsskr. f. sprogvid. II 99 ff.
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för ’gosse’ och ’flicka’ äro de som bl. a. fortleva i norr. mpgr och 
maer 1. Det förra ordet finnes alltjämt i isl., men blott i poesi, som 
mögur, det senare i alla nord. språk som högtidligt o rd 2. Men i stället 
användas t. ex. i svenskan de nämnda orden gosse och flicka.

Det grek. ordförrådet saknar i hög grad motsvarigheter i andra 
språk, och man har därför brukat antaga att det i stor utsträckning 
är övertaget från förgrekiska icke«ieur. språk. Men t. o. m. i detta fall 
torde detta antagande vara överdrivet3. I grek. finnes ett ord d'va£ 
(ånaks) 'härskare’, bl. a. som epitet för de homeriska hjältarna. Man 
har ända till senaste tid icke känt till några motsvarigheter till detta 
ord i andra ieur. språk. Det har därför sagts att det vore förgrekiskt 
icke«indoeuropeiskt4. Men nu har samma ord anträffats5 i de nyupp« 
täckta ieur. språk som kallas tokariska, i betydelsen gud’, liksom det 
bl. a. hos Homeros även förekommer som epitet för de högsta gu« 
darna.

En grupp av det grek. ordförrådet som däremot med säkerhet 
till stor del är övertaget från tidigare icke ieur. språk äro ortnamnen. 
I det forntida Grekland och grekiska Mindre Asien funnos talrika 
ortnamn med ogrek. ljudförbindelser och härrörande från den förgrek. 
befolkningen. Från det äldsta historiska germ. bosättningsområdet 
vet man däremot ej om säkert icke«ieur. element i ortnamnen. T. ex. 
i Norge, vars ortnamn äro bäst kända, finnes det intet ortnamn med 
ogerm. eller onord. utseende6.

Det finnes alltså överhuvud inga positiva bevis för att i de tidi« 
gaste kända germ. bosättnings«områdena funnits en befolkning före 
indo«europeerna. Man kan gott antaga att indoeuropeerna icke voro 
de första, men man kan icke framdraga något vittnesbörd om att den 
tidigare befolkning, som möjligen funnits, på något sätt gjort sig 
gällande över indoeuropeerna — utom i fråga om uttalsvanorna. Här

1 P är tecken fö r ett kort å«ljud och x  för långt ä. N u tida  isl. mögur har 
långt d jup t ö, och isl. *  betecknar num era en d iftong ai, som i o rdet m x r  är lång.

* Sv. mö.
2 Så prof. Lidén.
1  Så än nu  M eillet, Apercu d ’une hist, de la langue grecque2 (1920), sid. 43.
5 Enligt m eddelande av prof. Lidén.
6 J f r  att i Finl.ssvenskarnas m un finnas många ortnam n av ogerm anskt ut« 

seende och att de delvis bo  på tidigare finska om råden. J fr  även A. D auzat’s ut« 
talande (i Revue des langues rom anes 65 =  VII: 5, 1927, sid. 141) om de belgiska 
ortnam nen  (i en anm älan av A. Vincent, Les nom s de lieux de la Belgique, Bruxelles 
1927): »O n est surpris du  petit nom bre de nom s celtiques: une quinzaine å peine 
(don t deux ou trois incertains), en m ettant å part les form ations avec Suffixes. II 
faut en conclure sans dou te que la Belgique actuelle était fort peu peuplée å 1’époque 
gauloise.»
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och främst i kons.«förskjutningen är det som minnena av den för« 
ieur. befolkningen skulle visa sig. Vilka tvingande skäl finnas för ett 
sådant antagande?1

II
Indoeuropeer ha flere gånger sammanstött med andra folk som 

sedan antagit indoeuropeiskt språk. De nutida storryssarna bo på 
områden med tidigare östersjö«finsk och annan icke«ieur. befolkning, 
och storryskan har ur ö.«finska språk upptagit talrika lånord2. Men 
explosivorna i uddljud ha i storryskan icke sammanfallit i de för 
ö.«finskan karakteristiska oaspirerade p, t, k  (eller tonlösa b, d, g ),3 
utan äro både oaspirerade p, t, k  och tonande b, d, g.

1  D etta avsnitt och det följande (efter senaste m ellanslag och fram till nästa 
hänvisning till prof. Karstens arbete) äro tillkom na i anslu tn ing  till diskussionen 
vid uppsatsens behand ling i prof. Lidéns seminarium.

2 I sitt arbete Die ostseefinn. Lehnw. im Russ. s. 33 ff. redogör dr J . Kalima 
utförlig t för den ljudform , i vilken de Ö.«fi. (karelska, olonetsiska, vepsiska) orden 
upp träda i ry. De Ö.sfi. tonlösa explosivorna p, t, k  m otsvaras i udd ljud  i regeln 
av ry. p, t, k, m en stundom  i samma ord av rysk tonande explosiva, »ohne dass die 
stim m hafte ausspr. au f ostseefi. seite bekann t wäre». D r Kalima har därav dragit 
följande slu tsa ts : »Die m it stim m haften konsonanten  an lau tenden  form en sind som it 
w ahrscheinlich au f russischem boden entstanden». A nf. arb. s. 33 f. D etta innebär 
kanske fö ljande: I den m ån ättlingarna till ö.sfi. förfäder allt bättre förryskades, 
tilläm pade de ry. utta l på ord  som de fortfarande behållit från förfädernas språk, 
och de insatte då i regeln i st. f. cle Ö.sfi. p«, t= och feljuden  därm ed icke iden« 
tiska ry. ljud  p, f och k, m en stundom  m otsvarande tonande ry. ljud. Som exem« 
pel an för d r Kalima ry. gaHa (eaMcjia) m ed biform en karila (Kapotcjia) ’en vatten» 
väx t’ =  o lon kazYu.

D et ry. acfeljudet (x) skiljer sig starkt från det fi. feljudet, som är likt sv. fe 
Detta Ö.sfi. feljud återges i lånorden  regelbundet med ry. g  (e) eller acfeljud (x), 
m en ofta saknas m otsvarighet. Kalima a. a. s. 41. A lla dessa ryska sätt a tt upps 
fatta och återge det ö.sfi. feljudet belysas av exem plet gigna (euena), xuzna, uena 
’Lenkseil am R enntiergespann’ =  kar. hiihna, o lon . hihnat, veps. fe ihn J fr  dels att den 
ry. återg ivningen av stadsnam net H angö, fi. H anko  varit Gange [Farne) och dels 
a tt fi. h i in ljud , som saknar m otsvarighet i svenskan, läm nas bort i u tta let i Sverige 
av fi. nam n, t. ex Kolehmainen.

3 I samfinsk tid  har i udd ljud  förekom m it b lo tt denna enda serie explosivor. 
Prof. Setälä har m e d  t v e k a n  tänk t sig a tt däru töver i n å g r a  f å  o r d  funnits 
tonande explosiva b, d, g. Sådan förekom m er bl. a. i karelskan, olonetsiskan och 
vepsiskan i enstaka ord som förefalla som ö.sfi. arvord. (Med säkerhet träffas udd« 
ljudande b, d, g  bl. a. i de näm nda ö.sfi. språken i unga lån  från ry.). E. N  Setälä, 
Yhteissuom . äännehist., sid 1—3. N ufö rtiden  torde tanken på samfi. udd ljudande 
m edior avvisas på de flesta håll. Prof. L. K ettunen påvisar i sitt arbete om syd« 
vepsiskan (i Acta ..  . U n iv . D orp. B II, T artu  1922), sid. 1 -3  och 126, a tt tonande 
udd ljudande b, d, g  tillhöra de y n g r e  lånorden  och slu ter därav att de äro unga 
även i övriga o rd  och i dem ha inkom m it genom  »strebende ('falsche') analogie» 
och stundom  t. ex. genom  utvecklingen som efterled i sam m ansättning.
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N är italikerna invandrade till Italien funno de före sig många 
folk, såväl indoeuropeiska som icke»ieur. Kulturellt och politiskt 
mäktigast bland dessa senare voro etruskerna. Bland det man vet 
om deras språk är att det icke hade b, d, g  utan blott p, t, k  (eller 
rättare tonlösa b, d, g). Men när etruskerna sedan lärde sig latin, 
var det ett latin med både b, d, g  och p, t, k. Med sitt forna språk 
lade de bort också sina forna uttalsvanor. Än så länge har heller 
ingen efterverkan av det forna uttalet i detta viktiga avseende dykt 
upp i samma trakter i de forntoskanska och nutida toskanska dia» 
lekterna; de känna alltjämt de tvenne serierna explosivor b, d  och 
g»ljud samt p, t och fcdjudl.

Grekerna torde ha invandrat i andra årtusendet före Kr. Man 
har i Grekland framgrävt lämningar av en kultur från för»grek. tid, 
men man vet så gott som ingenting om språket för denna kultur. Ty 
de förgrek. invånarna lärde sig grekernas språk, och i den grekiska 
som de lärde sig har man just icke kunnat påvisa någonting i ljud» 
systemet som skulle röja deras tidigare språk. Endast av direkta 
forntida upplysningar och det lilla man vet genom ortnamn kan man 
sluta sig till att för»grekerna icke voro indoeuropeer utan släkt med 
etruskerna och vissa Mindre Asiatiska folk. Icke heller i det nutida 
grek. ljudsystemet2 kan man just uppvisa efterverkningar som förut» 
sätta icke»ieur. ursprung.

Däremot har det antagits att armeniskan stått under inflytande 
av ett icke»indoeuropeiskt språk. Men också om detta må vara rik» 
tigt, gäller med säkerhet om alla övriga här uppräknade ieur. språk, 
att där man väntar s ig3 förskjutning av konsonanterna på grund av 
inverkan från ett tidigare språk, som man vet har funnits och som 
man så till vida känner till — där inträder den icke. Men där man 
ingenting vet om tidigare existerande språks ljudförhållanden, ja ej 
ens huruvida den första bebyggelsen var icke»indoeuropeisk, och där 
en för»ieur. bebyggelse i varje fall på grund av efterverkningarna av 
istiden måste ha varit mycket glesare än t. ex. i Medelhavsländerna — 
där skulle en sådan förskjutning vara en följd av uttalsvanorna i tidi» 
gare språk. Finnes trots allt inre sannolikhet härför?

(12415, 13213) Innan ieur. bh över t) tidigast i uddljud har bli» 
vit b bör ieur. b ha hunnit långt i utvecklingen mot urg. p, och innan 
detta uttalsläge har uppnåtts .bör ieur. p ha närmat sig eller kommit

1 D ’O vidio  i G röbers G rundr. d. rom an. Philol. I2, sid. 639. B. Wiese, 
A ltitalien. Elem.b.2, sid 10.

2 A. T hum b, H b. d. neugr. Volksspr.2, Strassb. 1910, sid. 1—3.
2 Enligt substratteorien.
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fram till urg. f 1. Den stränga gränsskillnaden mellan serierna talar 
för inre utveckling och förskjutning i etapper2.

Om de urg. kons.«förskjutningarna skola förklaras som uttals« 
vanor som övertagits från ett främmande språk, fordras ett upprepat 
språklån e l l e r  tillika inre utveckling. Det främmande språket bör

1 D en sist anförda förskjutningen har skett redan i tidig urgermanska, såsom 
ses av att serien redan i urg. tid  delvis har h u n n it ytterligare förskjutas. M en ö 
och spirantiskt g  uppkom na av ieur. dh och olika slags gh  förekom m a i vissa 
ställningar än nu  i nu tida  isländska, t. ex. i m iöfu)r =  lat medius och dag(u) r  
'dag’.

En äldre åsikt, som J. Franck på ny tt hållit på i Zeitschr. f. d. A lt. 54 (1913), 
är a tt den ieur. bh--serien har givit i urg. en serie tonande m edior b o .s.v. och först 
därav i vissa ställningar tonande Spiranter t) o . s v ,  och M eillet om fattar samma 
åsikt i Caract. gén. . . .  germ., sid. 30 och 46 (alla upplagorna), i Som merfelts över« 
sättning sid. 18 och 27 f. Enligt denna åsikt skulle det sydty. språkom råde, som 
sämst har bevarat de urg. konsonantljuden (jfr nedan sid. 77 f.), vara det enda som 
icke i någon ställning har lå tit de enligt denna åsikt förutsatta urg. m ediorna »för« 
mjukas» till Spiranter (Franck anf. st. sid. 21; Francks tabell anf. st. sid. 10 är dess« 
utom  missvisande genom  att därav icke på något sätt fram går a tt sydlig fhty. i 
v a r j e  f a l l ,  v i l k e n  u p p f a t t n i n g  m a n  ä n  u t g å r  f r å n ,  visar en vidare« 
utveckling av t. ex ieur. dh ända till t, nedan sid 78). Vid (germansk) fö rdubb ling  
svarar m ot ieur. bh o.s.v. i alla germ. språk explosionsljud, inom  största delen av 
språkom rådet m edior. F ördubblingen skulle alltså vara ett av de fall där de urg. 
m otsvarigheterna till den ieur. b/i«seriens ljud  bäst ha bevarats (jfr Franck anf. st. 
sid. 13), m edan i fornhögtyskan inom  om råden där t. ex. ieur. dh icke i alla ställnin« 
gar m otsvaras av t det dock vid  (germ.) fö rdubb ling  har förändrats till tt.

Enligt den ovan följda uppfattn ingen har m an en samlad utveckling av urg. 
t) uppkom m et av äldre urg. f  (ieur. p) och av urg. t) uppkom m et av ieur. bh. 
O beroende av ursprunget har detta b i en enda ström till olika tider alltefter sin 
ställning i o rdet b livit ett b, men icke i alla ställningar över hela om rådet. M ed 
den andra förklaringen får m an en utveckling av urg. t) (äldre urg. f ,  ieur. p) till 
b, olika tidig i olika ställningar, men av urg. b (som skulle vara direkte uppkom m et 
av ieur. bh) till t) • andra ställningar och sedan — i desam ma som det förra t)— 
åter tillbaka till b M en m an b rukar föredraga en enklare förklaring, om ingenting 
bestäm t talar för en mera invecklad. D en allm änna åsikten b land germ anisterna är 
också den ovan följda.

1 andra uppl. sid. 38 och tredje uppl. sid. 37 av Caract. gén. des langues 
germ. tänker sig prof. M eillet att urg. b, d  och g  uppkom na av ieur. bh, dh och 
olika gh  varit »sans dou te aspirés». Detta är en av  de reservationer till sin första 
fram ställning som prof. M eillet har in fö rt i de senare upplagorna.

2 Förskjutningen av bsläget till pdäget kan mycket väl ha b ö r j a t  redan 
innan  psläget förskjutits ända fram till /«läget. — 1  den ieur. hh;serien fram träder ett 
m ellanstadium  än nu  i kända språk, se föreg. not. Inom  den ieur. p«serien antagas 
m ellanstadier med stöd i paralleller från annat h å ll; först starkt aspirerade tenues 
(jfr senare grek. f  av äldre ph) och sedan affrikator (jfr urgerm. *f«?S/», sv. tid, som 
i fhty. fått Zs«, ty. Zeit). Ä ven i den ieur. b«serien finnes rum  för m ellanstad ier: före 
uppkom sten av de starkt aspirerade tenues (i de flesta nu tida german«språk) närm ast 
oaspirerade tenues och ännu  tidigare tonlösa medior.
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ha haft b, d, g  som voro tonande under en mindre del av sin uttals»
tid än de indoeuropeiska, och p, t , k  som voro i någon mån aspi»
rerade gentemot de ieur. Men skillnaden i urinvånarnas egna öron 
mellan de ieur. oaspirerade p, t, k och deras egna mer eller mindre 
tonlösa b, d, g  bör alltjämt ha varit större än mellan de ieur. p, t, k 
och deras egna p, t, k.

A nda fram till oasp. p, t, k  (identiska med ieur. p, t, k)  från
ieur. b, d, g  kan e t t  språklån icke ha lett. I n r e  u t v e c k l i n g  m å s t e
i a l l a  f a l l  k o m m a  t i l l  h j ä lp .  Och vad är då vunnet med anta» 
gandet av språklån? Utvecklingen från helt tonande till blott under 
en del av sin uttalstid tonande media är ingalunda någon oöverkom» 
lig etapp i inre utveckling, varom senare.

E l l e r  m a n  m å s t e  a n t a g a  u p p r e p a d e  s p r å k l å n .  Antingen 
har vid varje nytt lån det förieur. språket legat så väl till att de ieur. 
explosionsljuden förskjutits ständigt åt samma håll, eller också ha vid
det första lånet blott de ieur. tenues förskjutits och vid det andra
blott de ieur. mediorna. I vilket fall som helst hamnar man i rena 
godtycket. En förklaring med upprepade språklån1 vore värd en 
allvarsam tanke blott om de germ. explosivorna under tider om vilka 
man äger direkt kunskap hade förändrats uteslutande genom yttre 
inflytande. Det är ingalunda fallet, varom nedan.

Explosionsljuden bilda ett system, och vokalerna avge exempel 
på ett ljudsystem där först e t t  ljud förskjutits och sedan ett annat 
ljud ryckt efter i det uppkomna tomrummet i artikulations»lägena. 
Vokalerna u [o] — o [å] — a ha den lägsta, mellersta och högsta

1 D r S. Feist har inslagit på denna väg. H an  tro r att det därvid  är nog
m ed e t t  m ellanled, e tt folk »das keine M edien besass u nd  stark aspirierte Tenues
sprach» (A). Positivt u ttryck t har det alltså haft 1) tonlösa m edior, om icke oaspi» 
rerade tenues, 2) starkt aspirerade tenues och 3) tydligen (jfr nedan) aspirerade 
m edior eller också Spiranter. D etta folk har antagit ieur. språk m en förändrat det 
(B) efter sina forna uttalsvanor. (D ärvid  tar Feist stillatigande för givet att e tt folk 
med sådana uttalsvanor icke skulle ha sammanslagit de ieur. b» och psserierna.) 
Också detta språk B har gått förlorat. M en innan  dess har det övergått på ännu 
ett annat folk (C).

N u  talar d r Feist plötsligt om affrikator (i st. f. starkt aspirerade tenues) och 
säger att hos detta folk C affrikatorna ha b livit Spiranter. Likaså talar han oför» 
m edlat om »die aus indogerm anischen aspirierten M edien hervorgegangenen Reibe» 
laute» (jfr. ovan) och säger att de i detta språk C »blieben erhalten». »[Es] lässt sich 
n icht m ehr entscheiden» om dessa Spiranter (Reibelaute) voro  tonande redan »in 
der untergegangenen indogerm anischen Sprache» (han synes avse B»språket) eller 
b liv it to nan de  först »nach der Ü bernahm e dieser Sprache durch die G erm anen» 
(som han före språkbytet kallar »pregerm anerna», C»folket). S. Feist, Idg. und  
Germ .3, sid. 65 f. D r Feist annonserar sina åsikter senast i W örter u nd  Sachen XI, 
sid. 43 och Acta phil. Scand. IV, sid. 11.
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svalgresonansen bland vokaler med lägsta munresonans *. Ieur. kort 
o (enligt svensk ljudbeteckning snarast ett å«ljud) har blivit urgerm. 
kort a, och inom germ. har sedan uppkommit ett nytt kort o (d.v.s. i ) 2 
av en del av det ieur. och det i germ. nytillkomna3 u»beståndet (ur 
svensk synpunkt snarast o d ju d )4.

Ieur. långt « har givit urgerm. långt ö (d.v.s. ur svensk synpunk 
å), och det ieur. långa ö (d.v.s. å) har icke innan dess flyttat sig 
undan utan sammanfallit därmed. I urgerm. fanns det inga långa ä 5. 
Men ieur. långt é (som i urgerm. kanske var långt «»ljud) fyllde se» 
nare ut denna lucka i vokalsystemet och gav i urnord. och västgerm. 
långt ä.

På samma sätt har i det ieur. systemet av (pb»), p, fe» och bfe» 
serier förskjutningen av en serie haft till följd att avståndet till ett 
annat uttalsläge har förstorats och därpå fyllts genom att även denna 
efterblivna serie har förskjutits.

Frågeställningen är alltså icke: varför ha i germanskan de ieur. 
explosivorna genomgående förskjutits? Utan: varför har den ieur. 
bfe=serien i iranskan, albanesiskan, slaviskan, baltiskan och keltiskan 
förskjutits i riktning mot fe»serien? Resultatet i dessa språk, där bft* 
och fe»serierna ha sammanfallit, innebär att uttalslägena icke ha jagat 
varandra. Men om förskjutningarna ha börjat i den andra delen 
av systemet av ieur. explosiva uttalslägen, ha de kunnat följa varandra. 
Detta är vad som synes ha skett i germ. Men varför har i germ. 
förskjutningen börjat med (pfe» och) pdäget och icke med fefe»läget?

(1253, 13317) Den urgerm. kons.»förskjutningen kommer till sy» 
nes i skriften, t. ex. övergången av ieur. p till urg. f  i lat. pater =  sv. 
fader. I sydlig fhty. ha på nytt alldeles liknande förändringar inträtt. 
De nya germ. oaspirerade och senare aspirerade tenues blevo affrika»

1  H ugo Pipping, Inl. t. stud. av de nord . spr. ljl., sid. 36.
J fr  att den ieur. bhsseriens, isseriens och psseriens konsonanter äro »media: 

aspiratae», m edior och tenues inom  de ieur. explosivorna.
2 G enom  s.k. a»omljud.
3 Ieur. topp ljudande (vokaliska) m, n, l, r  ha i germ. b livit um, un, ul, ur.
4 D ärem ot har t.ex . enligt prof. Axel Kock (Sv. ljudhist. II, sid. 164) det fornsv.

långa ä t .ex . i gä övergått till åsljudet i sv. gå i n n a n  det fsv. långa ljud  som man 
tänker sig ung. som ty. o i so (m ellan sv. å och o) och som skrevs o, övergått till
det starkt rundade svenska osljudet t. ex. i sol. O ch denna senare utveckling har
enligt densamme (anf. st. sid. 190 f.) likaledes försiggått i n n a n  det fsv. ljud, som 
låg m ellan sv. långt o och u och som sk re \s  u (och v, w), övergått till det riks» 
språkliga spetsiga u t. ex. i bur.

5 M ycket tidigt uppkom  dock långt (och nasalerat) ä genom  förlängning frams 
för ett (å')ng»ljud som föll fram för ett (a)chsljud.
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t o r 1, de nya germ. spiranterna och senare mediorna b, d, g  närmade 
sig eller övergingo till p, t, k. Också dessa förskjutningar framträda 
i skriften, t. ex. övergången av urg. t till fhty. ts och av urg. d  till 
fhty. t i sv. tid  — ty. Z eit och sv. dag =  ty. Tag.

Men också i nutida danska ha alla explosionsljud b, d, g  blivit 
ton lösa2. I nutida isländska äro de tonlösa under största delen av 
sin uttalstid och stundom i vissa ställningar t. o. m. helt ton lösa3. 
I danskan ha uppkommit mycket starkt aspirerade p, t, k, och sär» 
skilt framför vissa vokaler4 har sådant t utvecklats till en ljudförbin* 
delse som kan återges med ts. Det finnes en tydlig skillnad i utta* 
let mellan sv. ben, ebb, dam, Edda*dikterna, gåva, ligga med t o n a n d e  
m edia5 och da Ben, Ebbe, Dame, Edda*digtene6, Gave, ligge med 
kort t o n l ö s  oaspirerad explosiva7. Skillnaden är tydlig också mellan 
sv. tid  med aspirerad tenuis och da. T id  med svag affrikata. Dessa 
förändringar ha icke fått sitt uttryck i skriften, men en fonetiker har 
att hålla sig till ljuden och icke till bokstaven.

I stämtonens försvinnande hos danskt och isl. b, d, g, i den till* 
tagande aspirationen efter da. p, t, k  och dess övergång till friktions* 
ljud efter t föreligger en utveckling i alldeles samma riktningar som 
i den hty. kons.»förskjutningen. U ddljudet i da. D ag  befinner sig 
mellan uddljudet i sv. dag  och ty. Tag, och trots skrivningen är udd* 
ljudet i da. T id  mer likt uddljudet i ty. Z e it  än i sv. tid. Påståen* 
det att kons.*förskjutningarna i urgerm. och fhty. i c k e  kunna förkla* 
ras som inre utveckling, verkar föga övertygande om man håller för 
ögonen liknande ljudförändringar som inträtt i senare tid under sådana 
villkor att de efter all rimlighet m å s t e  ha sitt upphov i inre utveckling8.

1 Tenues följda av m otsvarande ton lösa Spiranter, t. ex. pf.
2 T. N orregärd , Da. gramm. (1927), sid. 10 ff. O. Jespersen, M odersm ålets 

Fonetik2 (1922), sid. 78. M en t. ex. i da. Moder, Dage 'dagar’ äro  d  och g  sedan urg. 
tid  tonande S p i r a n t e r  och ha nu  fallit bo rt i vardagligt samtalsspråk. J fr  N orregärd  
anf. arb. sid. 14 f., 17. I da. bide 'b ita’, sidde 'sitta ' och Lsege 'läkare ' gå d  och g  till» 
baka på t  och k  och äro n u  tonande s p i r a n t e r .  N erreg ård  anf. arb. sid. 12 f., 15.

3 Stefån Einarsson, Beitr. z. Phon. d. isl. Spr., särskilt sid. 33, 44 och 39—41. 
R löndal, 'Isl. orSabök, sid. XVI.

4 De mest slutna i, y, u O. Jespersen anf. arb. sid. 74 f.
5 V id ställningen i udd ljud  i varje fall inne i sam m anhängande tal. O . Jes» 

persen, Lehrb. d. P ho n .3 (1920), sid. 108.
“ I sin vanligaste ställning m ellan vokaler, fram för e, uttalas den da. skriftens 

dd  som spirantiskt d  (Ö). T. N orregård  anf. arb. sid. 9, 13.
7 N orskan  går här m ed sv. m ot da. och isl. H os no. b, d, g  är stäm tonen 

»alm. f u l d  som i sv. vagga, ikke halv som  i isl. vagga, dansk vu g ge  . . . Kun 
i U d lyden  svaekkes Stem m elyden». Joh . Storm  i N orvegia I (1908), sid. 142.

8 D r Feist har försökt advocera sig från dessa danska paralleller i Idg. und  
Germ .3, sid. 42 och 40 f.
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De finnas visserligen som också i dessa sena förändringar se efter» 
verkningar av en språkblandning som ägt rum för årtusenden sedan. 
Men det är otillåtligt att som nyligen skett säga att uttalsbaserna 
ha nedärvts enligt de lagar för »mendling» som upptäckts av ärftlig» 
hetsforskarna. Doc. Hammarström har träffande framhållit att uttals» 
basen icke är en egenskap hos talorganen (som kunde vara utsatt 
för »mendling»), utan blott en genom vana förvärvad användning av 
demL

Däremot är det väl så att: »Ifall från början olika arvsanlag
beträffande t e m p e r a m e n t e t  äro för handen inom en grupp, är 
möjligheten given för betydande förändringar av gruppens livsstäm» 
ning». Men dessa förändringar och den därav betingade förändringen 
av artikulationsbasen och i sista hand av uttalet ha efter all rimlighet 
försiggått » in o m  j ä m f ö r e l s e v i s  k o r t  t i d . 2»

(12420; jfr Feist)3 Förlusten av stämtonen hos tonande explosions* 
ljud är fullt lika inhemsk i den historiska germanskan som övergån* 
gen i yngre fornda.4 av de nya germ. p, t, k  till b , d, g  efter voka* 
ler®. Förf. uppställer en regel: »Die Neigung zu tönenden Lauten
tritt im allgemeinen stark hervor auf nordgermanischem Boden». I en

1 Ham m arström  i tidskriften N ya Argus 1928, sid. 59 f.
2 Ham m arström  anf. st. sid. 61. Spärrningarna av mig.
2 S. Feist, Idg. u. Germ .3, sid. 42 och 45.
Prof. Karsten säger anf. st. a tt särskilt försk ju tn ingen av den ieur. b»seriens 

ljud  tili den urgerm. p»serien läte sig »nur schwer allein  au f interngerm anischem  
G runde erklären, weil das U rgerm anische selbst in gewissen S tellungen (im A nlaut, 
nach N asalen usw.) M ediae aus indogerm anischen M ediae aspiratae (bh, dh, gh) 
entwickelt. D ie N eigung zu tönenden  Lauten tritt im allgem einen stark hervor auf 
nordgerm anischem  Boden, wo z. B. das jüngere D änisch (1300—1350) die intervo» 
kalischen Tenues zu M edien übergehen lässt (dän. lobe 'lau fen ' neben schwed. löpa, 
dän. aede neben schwed. äta, dän. stryge  neben schwed. stryka).-»

1  O ch även i de sydliga svenska och allra sydligaste norska dialekterna.
5 T. ex av gripa? till gribe, bitae till bide, a k x  till age. V. D ahlerup, D et da. 

Sprogs H ist.2, sid. 34.
I nu tida da. betecknar b i denna ställning t o n l ö s t  b (som kom m er nära 

oaspirerat p), i absolu t slu tljud  t.o.m . starkt aspirerat p (m edan de flesta dialekter
ha u och v, ett u tta l som för en m ansålder sedan var vanligt även hos riksspråks»
talande personer i samtalsspråk, t .ex . i Siebe); d  är s p i r a n t i s k t  (för så v itt det 
uttalas) och likaså g  (utom  där det i slu tljud  är =  gg  eller står i ett främ m ande
ord  eller har värdet i som senare del i en diftong eller icke uttalas) T. N orregård,
Da. gramm., sid. 11—17. Exempel ovan sid. 78 not. 2, slutet.

Ett m otstycke till u tvecklingen av den ieur. b»serien till en p»serie och åter 
till yngre fornda. b erb juder arm eniskan. D en ieur. b»serien blev en p»serie även 
i urarm ., m en detta nya p har sedan i de västligaste dialekterna igen b livit b. M eillet, 
Esquisse d ’une grammaire comp, de 1’arm énien class., sid. 6  och 10.
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lärobok i danska avsedd för svenskar fäster Tage Norregård upp» 
märksamheten på den rakt motsatta företeelsen: »I da. är överhuvud 
tendensen hos tonande konsonanter att förlora rösttonen helt eller 
delvis i förbindelse med tonlös konsonant och i absolut slutljud 
mycket u tbredd»1. Uppenbarligen sker den ena förändringen lika 
oberoende av främmande inflytande som den andra.

Men hur har i germ. hela systemet av ieur. explosionsljud först 
råkat i rörelse? A tt det kommit att gälla hela systemet samman» 
hänger med att dessa ljud bruka förekomma i serier. Om i ett språk 
finnes ett p»ljud utan aspiration så finnas där också sådana f» och 
k«ljud. Om där finnas helt tonande b finnas där också sådana d 
och g 2. Detta system, som härrör från ieur. tid, har i urgerm. beva» 
rats. Serierna i sin helhet ha förskjutits och icke blott delar av dem. 
Dessutom ha gränserna mellan serierna upprätthållits. Rörelsen har 
skett i riktning mot en annan serie, men denna har därförinnan flyttat 
sig u n d a n 3.

I a l l a  ieur. språkgrupper har det ieur. ljudsystemet undergått 
förändringar. Men de ieur. språkljud som råkat ut för dessa föränd» 
ringar växla från språkgrupp till språkgrupp. Sålunda hör fornind. till 
de östliga ieur. språk där de palatala explosionsljuden gh, g  och k4 ha 
övergått i huvudsak till affrikator5 eller väsljud6. Vidare ha Z och r 
sammanfallit.7 I grek. ha ieur. s och i8 i stor utsträckning gått för» 
lo rade9 och flere ljudgrupper med i och u10 omdanats.11 I germ. ha 
förändringarna gått ut över explosionsljuden. Och eftersom dessa 
utgöra största antalet av de ieur. kons.djuden, framträder förskjut» 
ningen som en grundlig omstöpning.

Men också den som från det norsk»isländska fornspråket närmar

1  T. N orregård , Da. gramm., sid. 11.
2 O. Jesperscn, Lehrbuch d. P honet.3, sid. 108.
3 I grekiskan har b lo tt fc/isserien förskjutits, m en gränserna likväl upprätthållits 

genom  att fö rändringen  icke gick m ot b u tan  till ph,
'  Palatalt (främre) gh  o.s.v.
5 M ed explosiva fram för väsljudet, t. ex. ind . i som betecknar ung. samma 

utta l som g  i eng. german.
6 T onande och tonlösa s» och schsljud, t. ex. schsljudet i sanskrit sata 'h u n d ra ' 

=  ksljudet i lat. centum.
7 J fr  exem plet ovan sid. 70 isl. leika, sv. leka find, r Sjate.
8 K onsonantiskt (tydligare m ed prof. H ugo  Pippings term : sidljudande) i, som 

i got. förekom m er skrivet j .
9 Bl. a. genom  att helt bortfalla  eller övergå till e tt hdjud.
10 En beteckning för sid ljudande usljud av samma slag som eng. w.
1 1  Sålunda m otsvaras got. midjas (uttalat mtfjia=) ’mid»’ =  ieur. *medhio* av gr. 

fiéo o-  (t. ex. i Mesospotamien).
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sig den nu talade isländskan, möter ett starkt förskjutet ljudsystem.1 
Och dock finna islänningarna själva att deras språk är så gott som 
oförändrat bevarad norröna. Förklaringen är den att g r ä n s e r n a  
mellan ljuden i stort sett ha bevarats oförändrade. Hela Ijudsyste* 
met har transponerats2. Oavbruten språklig tradition har lett till 
företeelser jämförliga med dem som föreligga i den äldsta ger* 
manskan.3

(1322, 1337) Vid den tid då den urgerm. kons.*förskjutningen 
försiggick uppvisar germ. ännu de ieur. rörliga accent*lägena4. Skall 
man då anta att de icke*ieur. urinvånare, som icke kunnat uttala 
oaspirerade ieur. p, t och k*ljud, riktigt hade lärt sig ieur. accent*lägen? 
Eller skall man anta att redan i deras tidigare språk förekommo olika 
slags accentdägen liksom i ieur., kanske t.o.m. (såsom i ieur. och 
urgerm.5) som väsentligt karakteristikum för olika böjningsformer av 
samma ord?  I första fallet förutsätter man stillatigande att de för* 
germ. urinvånarna tillägnat sig ett nytt uttal i en annan ordning än 
den som efter all erfarenhet är den närmast väntade, i senare fallet 
ett egendomligt sammanträffande bland olika tänkbara möjligheter.6 
Ä r någotdera av dessa godtyckliga postulat nödvändigt?

Accenten har i germanskan med säkerhet förändrats från huvud* 
sakligen musikalisk till huvudsakligen exspiratorisk acc.*karaktär. Men

1  Sålunda finnas i den nu tid a  isländskan ton lösa ljud  i m ycket större utsträck» 
ning än i den gamla norrönan . T. ex skriftens 11 i fa ll  ( =  sv. fa ll)  betecknar nu  
ton lö st d  följt av ton löst l och skriftens nn i einn (=  sv. räkneordet en) ton lö st d 
fö ljt av ton lö st n.

2 B ilden är naturlig tvis ofullkom lig liksom varje an nan  bild.
3 A ntag att det hade funnits en skriftlig trad ition  från indoeuropeiskan till 

senare urgerm . liksom från no rrö nan  till nu tid a  isl. D å hade m an k un nat skriva 
*pHer, *bhrater och läsa "fafier, *1)rö p er. (p  =  udd ljudet i eng. think).

4 D en av ieur. p»serien uppkom na urg. /»serien har näm ligen delvis samman» 
fallit med den ieur. bhs =  urg. spirantiska f>»serien. U r g . /  och därav uppkom m et t) 
fördela sig därvid  alltefter det förhållandet om den (ljud)dal, där Spiranten stod, 
i i e u r .  t i d  h a d e  h u v u d a c c e n t e n  e l l e r  i c k e .  Se föreg not.

Detta sam band m ellan de germ. kons.skvaliteterna och den ieur. accenten 
upptäcktes av Karl Verner. De ieur. acc.»lägena känner m an bäst från forn ind . 
»Dal» är prof. H ugo Pippings term och betecknar (grovt taget) ljudavsnittet från 
och m ed en vokal ända fram till nästa vokal.

5 J fr  ovan sid. 64 not. 8 ; nn  återgår där på urg. n p  och nd  på urg. nö.
6 D et är ingalunda självklart a tt de icke»indoeuropeiska urinvånarna skola ha 

haft lätt fö r att förlägga huvudaccenten till olika stavelser i ordet. T. ex. i nu tida 
finska är accenten fast, såväl tryck» som höjdacc. vilar a lltid  på första stavelsen, och 
det är fö r en finne m ycket svårt att lära sig ett annat acc.»system. En ny  accent 
b rukar vara b land  det m an allra sist och mest ofullkom ligt tillägnar sig av ett ny tt 
u t ta l ; i Sverige är det sålunda vanligt a tt u ttala grav accent också i tyska och latin. 
6
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det är något som med visshet har skett med andra ieur. språk.1 Både 
ind. och grek. ha tidigt övergått från övervägande tonhöjdsaccent till 
övervägande tryck*accent.2 Och man v e t  att det grek. folk, som tilläm» 
pade det nya acc.»systemet, utgjordes av ättlingar till de greker, som 
hade det gamla acc.»sättet.3 Senast i 3:e eller 4:e årh. efter Kr. har 
också latinet exspiratorisk accent.4

Vid samma tid som accentens art i indiskan förändrades, fast* 
låstes den vid någon av de fyra sista stavelserna i ordet. Urgrek. 
har inskränkt de möjliga accent*lägena till ordets tre sista stavelser. 
Och inom dem befinner sig accenten också i latinet redan i början 
av dess historiska tid.6 I den historiska germanskan är det typiska 
acc.*läget ordets första stavelse. U r  ieur. synpunkt är den ena be* 
gränsningen lika förklarlig eller oförklarlig som den andra. Ty i 
indoeuropeiskan var accenten i detta avseende fri, och såväl betoning 
på ordbörjan (i vissa ord eller vissa ordformer) som på ordslut (i 
andra ord eller andra ordformer) förekom.6

1  M an b rukar säga a tt e tt u tm ärkande drag för germ. är den s t a r k a  tryck» 
acc. M en den tillh ö r fram för allt de västgerm . språken. E tt tillägg därom  (ordet 
«occidentales») har inkom m it först i tredje uppl. av M eillets Caract. gén. des langues 
germ. (sid. 73 rad  2). Tryck»växlingen från be tonad  till obe tonad  stavelse är icke 
så stor i norskan och sv. som i ty. och eng. Ett tillägg därom  har inkom m it i 
tredje uppl. av samma arb. (sid. 77, de två sista raderna). »De enkeltstillede O rd 
i Isländsk udtales med tem melig svaevende og kun lide t udprasget Tryk». Jö n  
Ofeigsson hos B löndal, Isl. oröab., sid. XV III. G otiskan visar i huvudsak  samma 
ljudb ehand ling  i m ellanstavelser som i första stavelsen och saknar därm ed spår av 
en stark tryoksacc.

2 I den äldsta fo rn ind . var accenten m usikalisk och var det i sanskrit»uttalet 
enligt de forn ind . gram m atikerna än n u  i fjärde å rh un d rad e t f ö r e  Kr. Då hade 
folkspråken redan länge haft exspiratorisk accent, och efter denna tid  var tryck» 
accenten genom förd också i sanskrit»uttalet. J . W ackernagel, A i. G r. I, sid. 283 
och 296 f.

Också i den äldsta grekiskan var accenten musikalisk, bl. a. en ligt uppgifter 
hos gram m atikerna, och den var så inem ot Kr. f. M en sedan den tiden  har också 
grekiskan övervägande exspiratorisk accent.

3 1 nu tida franska dialekter äro vi i tillfälle a tt med egna ö ro n  iakttaga huru» 
som accenten u p p h ö r a tt ligga på sista stavelsen genom  att första stavelsen får ett 
a llt mer deciderat tryck : »Im Französischen scheint, wie nam entlich die A ngaben 
im Atlas linguistique zeigen, sich je tz t der Ü bergang der B etonung vo n  der Schluss» 
silbe auf die A nfangssilbe zu vollziehen.» R iktigheten av detta u tta lande av 
W. Meyer»Lübke (H ist. Gr. d. franz. Spr.2' 3, sid. 118) har bekräftats fö r mig av 
prof. K jellm an: i de östligaste om rådena har t. o. m. jäm viktsläget överskridits och 
första stavelsen b liv it den starkast betonade.

* Enligt en annan  uppfattn ing  har la tine t redan i för»litterär tid  fått en stark
tryck»accent (på första stavelsen). Stolz, Schmalz m. fl., Lat. G r.5, sid. 184.

5 T redje årh. före Kr. A nf. arb. sid. 181.
3 Likaså i germ. ännu  sedan viktiga germ. särdrag hade inställt sig.
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Liksom germanerna i historisk tid ha i sig uppsugit andra folk,1 
ha de väl gjort så även tidigare. Men då det säkert betygade i den 
äldsta urgerm. accenten med visshet är ett arv från indoeuro« 
peiskan, är det sannolikt att Ijudsystemet även i övrigt av under« 
kuvade stammar inlärts i det skick det hade hos samma trakters 
indoeuropeer.

III
(128n , 131l3) Vad för intresse för språklåne«teorien ha de exempel 

förf. anför från finländsk dialekt på enstaka lånord som i finskan ha 
erhållit den ljudform de sedan i svenskan ha behållit? Förf. u p p g e r  
att han anför exempel på att »eine heutige germanische Ostseemundart» 
(han avser finländsk och estländsk svenska) skulle ha »in einer beträcht« 
liehen Anzahl von Fällen ihre Mediae gegen Tenues vertauscht». Vad 
han gjort är att han ur svenskan i Vasa«trakten anfört ordet vata ’liten 
not’, ett inlånat finskt ord som går tillbaka på sv. dial. vada (Nyland). 
Vidare «/of som ingår som efterled i svenska österb. skärgårdsnamn, 
en omformning av det fi. luoto ’klippa’, som också det är ett germanskt 
lån, urnord. *flödö, sv. flod, jfr till betydelsen det nära besläktade 
norröna flü d  ’undervattensklippa’. Dessa germ. ord ha i äldre tid 
innehållit tonande spirant (såsom ”flödö), senare tonande media (såsom 
vada). I fi. ha de fått tonlös media eller oaspirerad tenuis ( luoio,
vata). Denna har i den sv. dialekten ersatts med närmast lika (men
icke identiska2) ljud, som var en tenuis («/of, vata). Återlånet av 
ord med germ. media (flod, vada) har icke kunnat ha och icke haft 
någon verkan på andra ord med germ. media.

Förf. låter ej exemplet «/of =  urnord *flödö tillika bevisa att 
österb. dialekter ha kunnat förenkla kons.«förbindelse i uddljud. Det 
hade förefallit alltför barockt. Han kunde dock ur sitt arbete Svensk 
bygd i Österbotten ytterligare ha haft att tillgå efterleden «/car, lika« 
ledes i svenska österb. skärgårdsnamn. Aven detta ord går tillbaka 
på ett finskt: kari, och även det i sin tur på ett germ. ord med
kons.«förbindelse i uddljud, urnord. *Skaria, senare *skari, sv.
skär.3

Vore förfins metod riktig, kunde man även bevisa t. ex. att 
germ. u« i uddljud stundom har övergått till g». Å  ena sidan finnes 
t. ex. fornsax. wardön 'vara på vakt’, isl. varda ’vakta’, å andra sidan

1 Sålunda kelter i E ngland och södra Tyskland och slaver i östra Tyskland.
2 Se t. ex. prof. H ugo  B ergroth i hans arbete F in landssv .2 (1928), sid. 31 f., 

O . F. H u ltm an  i Fi. T idskr. 91 (1921), sid. 30.
3 T. E. Karsten, Sv. bygd i ö s te rb . I, sid. 562.
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ty. Garde, sv. garde  eg. 'livvakt’.1 Åven i galopp, garantera, garnera 
går g » tillbaka på germ. uddljudande u».. Det rätta sammanhanget är 
ju att t.ex. germ. verbet *uardön, känt bl. a. genom fsax. wardön, från 
frankisk dialekt inkommit i franskan och där fortlever som fra. gar» 
der 'bevaka’. Till detta verb har sedan i franskan bildats subst. 
garde,2 och detta har därpå åter inlånats i germ. språk, övergången 
av u* till g* har alltså skett på fransk språkbotten, icke på germansk, 
och ingen har fallit på den idén att säga att t. ex. i tyskan u» kunnat 
övergå till g» på grund av fra. påverkan.

Men förf. förklarar att de österb. vata och dot ha fått sin ljud* 
form »wegen der E inw irkung. . .  des Finnischen». De ha fått den 
»im Finnischen».

Från estländsk svenska anföres ordet pika. Fornsv. har pigha3 
jämte pika. Estl. pika  överensstämmer med denna senare form, liksom 
t. ex. fornsv. tika alltjämt i sv. förekommer som lika. Härpå kan 
icke byggas något om estnisk inverkan på det Estl.*svenska ljud* 
beståndet.

Alla övriga estl. exempel äro gårdsnamn4 med uddljudande p, 
t, k  i st. f. b, d, g  eller med inljudande k*ljud mellan vokaler i st. f.
gg. Om det verkligen utmärkande för dessa fall nu vore en ljud*
förändring, kunde man påminna sig att i samma ställningar de isländska 
mediorna ha blivit nästan tonlösa d.v.s. närmat sig till oaspirerade 
p, t, k. Men såsom förf. valt sina exempel synes det väsentliga hos 
dem icke vara en förskjutning av mediorna i riktning mot tenues 
såsom i de isländska fallen.

I ortnamn kan man nämligen överallt iakttaga, att riksspråkliga 
namnformer ersätta de lokala.5 Förf. har själv besökt Estl.»svenskarna 
av intresse för dessa namnformer. Man får utgå från att han hade 
meddelat andra fall där media skulle ha övergått till tenuis, om han
funnit några. Vad han har iakttagit är icke att estniskan skulle ha

1 D enna betydelse anger lexikografen A. F. D alin  1850 (O rdb. öfver sv. spr.). 
O . ö s te rg ren , N usv. o rdb. upp fö r som liktydliga ord  b l a. 'livvak t’, 'vak ttrupp ', 
skyddsvakt’.

1  Enligt t. ex. E. Gamillscheg, Et. W b. d. franz. Spr.
3 gh  är tecken för spirantiskt g. D et är detta fsv. »g7i», sv. --g-, som kräver 

förklaring, se Saxén i Sv. Landsm. XI: 3, sid. 67, A. N oreen , Aschw. Gr. § 267, 
anm. 3 (enligt dem är o rdet lånat från fi., form en m ed »k» är nom inativen, form en 
m ed »gh» hä rrö r från  någon annan  kasus), A. Kock, Sv. ljudl. sid. 38 f., dens. i 
T idskr. f. Fil. N R  9, sid 160, N eum an i Acta Phil. Scand. IV, sid. 237 (enligt dem 
har utvecklingen av =k» till »gh» försiggått i sv. och beror på accenten, enligt de två 
senare citaten i svagtonig ställn ing som efterled i sam m ansättning).

4 D essutom  ett sockennam n och ett kapellnam n.
5 Sålunda ha i Sverige riksspråksform er inkom m it i ortnam n.
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påverkat det Estl.»svenska ljudbeståndet, utan att svenskarna i några 
fall ha upptagit de vanligaste namnformerna.1 Blott så kan man för* 
klara t. ex. Pleesi i st. f. Bless.

(15318) Förf. anför från österb . ett ord kändro som han över* 
sätter med ’gås’. Varken Vendell eller Wessman känner till något 
sådant ord, och icke heller förf. själv anför ordet som appellativ med 
denna betydelse i det arbete Svensk bygd i Österbotten där han be* 
handlat det.2 Det är ett österb. ortnamn: Kundron, skötgrynna i Rep* 
lots skärgård, och Kändros, österb. gårdsnamn.

Förf. uttalar icke tydligt sin uppfattning om ordets bildning, 
men både i Die Germ. och i Sv. bygd jämför han det med fe. gan* 
(d)ra, eng. gander 'gåskarl’. Det kan emellertid i ingen händelse 
liksom det fe. ordet vara ett germ. *ganran*,3 ty i nordiskan föll n 
framför r redan under vikingatiden.4

Förf. talar i Sv. bygd om »skärpningen av uddljudet» och lik* 
ställer det österb. verbet kun, som bl. a. betyder ’gapa’, med norrönt 
gana ’gapa’, angivande i Die Germ. att kän skulle ha utvecklat sig 
ur gana. Vendell däremot, som anför kan(a) 'stoltsera, gå med upp* 
lyft huvud; gapa’ från södra och mell. Vasa län och f. ö. från Kimito, 
identifierar verbet med no. kana5 ’straekke Halsen og Hovedet op ’, 
’kneise; bryste sig’ och da.6 kanna ’knejse med hovedet, vsere over* 
modig’ och jämför till förklaring nutida isl. subst. kani 'nosen på ett 
d jur’.

Denna senare framställning är den riktiga. Eftersom kana före* 
kommer även i no. och da. kan det i ingen händelse vara fråga om

1 G årdsnam n användas oftast av dem som icke bo på gården, och hälften av 
förf:ns ortnam ns*exempel äro gårdsnam n från N uckö, »wo Schweden u n d  Esten 
seit Jah rh un d erten  Zusammenleben».

För a tt förklara det svenska u tta let R ikul av ett kapellnam n, som förf. sanno« 
likt riktigt sätter =  ett sv. *Rygg=hult, har m an säkerligen att räkna med den offi* 
ciella tyska nam nform en Rickholtz.

* T. E. Karsten, Sv. bygd i Ö sterb. I, sid 427
s d  är i fe. inskott m ellan n och r.
4 M ot fe. p u n o r, gen. pun res  svarar nord . porr  guden T o r’, gen. pors. Lind* 

ro th  i N am n och bygd IV, sid. 161 ff., A. N oreen , Aisl. G r.4, § 112. 1. I no rrön t 
lé=rept =  sv. lärft är förra leden norr. lin 'lin, lin n e’. En föregående kort vokal 
har v id  n*bortfallet blivit förlängd (och i och u övergått till e och o). N oreen, 
Aisl. Gr., § 299. 3. Germ  *ganr== skulle ge isl. och fornsv. *gär==, sv. *går==. Ty 
förf. har väl icke tänk t sig a tt i det österb. Kändron  skulle föreligga »östgermansk» 
ljudbehandling .

* Ross, N o. O rdb .
6 På Jy lland . Feilberg, O rdb . over jyske Alm uesm ål, artikeln kannike. R edan 

Feilberg jäm för det finl. kana.
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en övergång av gana till kana. Båda äro goda ieur. ord fullständigt 
skilda från begynnelsen.1

(1053, 1907j 214®, 22918) Förf. kallar de äldsta germanerna i Fin« 
land och Baltikum östgermaner, därför att de bodde längst i öster.2 
Detta vore oskyldigt om benämningen blott avsåg deras geografiska 
läge. (Det vore dock svårt att inse varför de ur denna synpunkt vore 
i högre grad östgermaner än nordgermaner, eftersom de bodde i norr 
liksom skandinaverna som kallas nordgermaner. Om man tillräckligt 
starkt skulle framhålla att man inskränker sig till den geografiska 
synpunkten, kunde man tillåta sig att kalla de nutida s k a n  d i  na« 
v i s k a  utvandrarna i Amerika västgermaner).

Men förf. menar att dessa germaner i Finland och Baltikum 
också till sin härstamning voro olika nordgermanerna i Skandinavien 
och att deras språk tillhörde en annan grupp av de germ. språken. 
Inga språkliga f a k t a  föreligga emellertid som bevisa annat ur« 
sprung.3 De enda fakta man har att hålla sig till äro de nutida folk» 
målen, och de visa framför allt genom sitt ordförråd avgjort på här« 
stamning från övre Sverige.4

1  V erbet kana h ö r  till samma o rdgrupp  som ty. Kahn  ’b å t\  gr. y é v v s  (génus) 
’käk’, ovan sid. 70, ieur. ro ten  *gen« ’käk’, m edan gana  innehålle r samma ieur. *ghan= 
som grek yjtivm  (khainö) av äldre *khan=iö 'jag gapar’.

2 J fr  förf:ns u tta lande om bu rg u nd ern a 223J0: »die alten G erm anen der Ost« 
seegegend waren ’O stgerm anen’, auch w enn ihre Sprache uns u nb ekann t ist. Die 
fragliche Bezeichnung ist wesentlich geographischer A rt». Förf. använder själv ut« 
trycket även i språklig m ening.

3 Förf. an fö r egna skrifter om  Finlands« och Estlandsssvenskarnas östgerm. 
ursprung  m en näm ner icke de tvenne uppsatser av O. F. H u ltm an i Finsk T idskrift, 
banden  8 8  och 91, där denne granskat påståendet från olika sidor och pun k t för 
p un k t vederlagt prof. Karsten. De språkliga invändnin garna läsas där sid. 469 f. 
och 8  ff.

4 Prof. Lidén har fram hållit för mig som sitt bestäm da intryck, a tt när en 
gång det upp ländska och norrländska o rd förrådet föreligger lä tt tillgängligt, det 
skall kom m a att visa sig att o rd förrådet i F inlands och Baltikum s svenska folkspråk 
stäm m er in tim t därm ed.

Förf. an tar a tt det sedan urgerm . tid  funnits en germ ansk befolkning i Fin« 
land  och Baltikum . På g ru nd  av förbindelser m ed Sverige och infly ttn ingar där« 
ifrån ända sedan u rnord . tid  har den b liv it nordgerm . och senare svensk till sitt 
språk. (1053, 22918). M en innan  dess var den östgermansk, eftersom den fanns längst
i öster. 1  samma andedrag som förf. förklarar, a tt den utgjorde »gewissermassen
selbständige o s t g e r m a n i s c h e  V olksabteilungen», fortsätter han dock att den be«
stod av »weder w irkliche ’G o ten ’ [d. v. s. östgerm aner] noch w irkliche ’S u io n en ’
(Svear) [ d .v .s .  n o r d g e r m a n e r ] ,  nu r  s p r a c h l i c h  und  w ohl auch sonst n a h fe
v e r w a n d t e  N achbarn  b e i d e r  Völker» (1907, 2148). (Spärrningarna och klam ren
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Jag har ytterligare att göra ett par uttalanden av allmännare art 
om prof. Karstens german*bok.

(9718) Meillet1 har sammanställt å ena sidan fornind. Parj»ånya*s,2 
benämning på en indisk ovädersgud, som innehåller find, ett ieur. 
g*ljud, och å andra sidan lit. perk*una*s ’åska’, tillika benämning på 
de gamla litauernas åskgud, med ieur. k»]jud. En kortare rot före* 
ligger i ry. per»um> ’blixt’ och benämning på fornslavernas åskgud.

Både den längre rotformen med ieur. g*ljud växlande med mot* 
svarande ieur. k*ljud, och den kortare rotformen utan detta element, 
förekomma förenade i ett och samma armeniska verbalparadigm. Ry. 
per»un& uppvisar roten i arm. aoristen 3 har»i* ’jag slog’, medan find. 
Parjtånyas och lit. perbunas innehålla samma med en (ieur.) velar 
explosiva6 utbildade stam som arm. presens hark=anem ’jag slår’6.

Växlingen mellan tonande och tonlöst explosionsljud, såsom 
här mellan varandra motsvarande ieur. g* och kdjud, kommer fram 
vid s.k. otematisk böjning. Jfr find. ved*mi ’jag vet’ véUsi ’du vet’7.

D e två namngivna forskare och den icke namngivne Meillet, 
som förf. vänder sig mot, ha just »aus lautlichen Gründen» aldrig 
påstått något sådant som att find. Parjånyas och lit. perkünas inne* 
hölle s a m m a  ro tform 8. De ha talat om v a r i a n t e r  av samma rot 
och ha därvid stöd i fakta.

(616) Antalet indier som tala indo*ariska språk är åtskilliga mil* 
joner större än förfins siffra och var det redan då den första svenska
mina). I om edelbar följd  ger han alltså term en ’östgerm aner’ först en uteslutande 
geografisk innebörd  och sedan en övervägande språklig. Förf. avlägsnar sig från sitt 
tidigare påstående, a tt den germ. befolkningen i F inland och Baltikum  är till sitt ur» 
sprung östgerm ansk, eh uru  dess språk skulle ha undanträng ts av det nordgerm anska. 
D et var en luftig hypotes. M en så är alltjäm t även hans m odifierade lära, a tt de 
forn tida germ anerna i dessa länder skulle ha tala t e tt språk genom  vilket de intagit en 
m ellanställning m ellan »verkliga» nordgerm aner och »verkliga» östgerm aner.

1  A . M eillet, Esqu. d ’une gramm . comp, de 1’arm. class., sid. 100 f.
a j  återger samma ljud  som g  i eng. german, y  betecknar sid ljudande i (ovan 

sid. 80, not. 8 ).
3 E tt tem pus fö r förflu ten tid.
4 Ieur. p  i udd ljud  m otsvaras av fornarm . h. De arm. orden  ha tryck»accent

på sista stavelsen.
6 Bakre g= resp. M ju d .
6 M ed ieur. gd ju d . D essutom  föreligger avljud. Stark»stadiet representeras av 

lit. =er= och find, »ar», svagstadiet (no/Lstadiet) av arm. »ar».
7 D en här givna fram ställningen g rund ar sig på M eillet anf. st. och E. Lidén, 

Arm . St. (i Gbgs Högsk. Årsskr. 1906) sid. 85—91.
8 Förf:ns anm ärkning 97ls ly d e r: »D ie Zusam m enstellung lit. Perkünas: ved.

parjånyas ’Regen, R egengott’ ( L i d é n ,  Arm enische Stud. S. 90, F a l k  in A r k . f .  nord-
fil. 1926, S. 40) ist aus lau tlichen G rü n den  abzulehnen». H j. Falks uppsats ingår i
A rkiv f. nord . fil. 1 9 2  7.
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upplagan av arbetet utkom. Förf. uppger »ungefähr 209 Millionen 
Menschen», vilket har ett förledande utseende av noggrannhet. Men 
redan enligt Encyclopaedia Britannica 19101 var antalet över 219 
miljoner2, och i Linguistic Survey of India 19193 är det uppe i 226 
eller 229 miljoner alltefter den folkräkning som lägges till grund och 
vilka landområden den omfattat4.

I ett arbete om de första germanerna har man icke många fakta 
att bygga på. D et kräves därför att de upplysningar som lämnas 
äro träffande.

Det göres lättvindiga påståenden om inverkan från urinvånar<språk 
om vilka man intet vet. Men «lå méme oü 1’on a sur les populations 
antérieures å l’installation d ’une nouvelle langue dans une région des 
données précises, on n ’arrive guére å déterminer en quoi la substitu* 
tion d ’un idiome å un autre a commandé 1’évolution ultérieure. Les 
romanistes ne sont pas arrivés å se mettre d ’accord sur ce que la 
forme prise en Gaule par le latin peut devoir å 1’influence gauloise, 
et tel romaniste éminent va jusqu’ä dénier presque toute action au 
gaulois sur le développement de la prononciation ou de la gram* 
maire du gallo*roman. Seul, le vocabulaire atteste d ’une maniére sure 
que les Gaulois ont gardé quelque chose de Ieur langue en parlant 
latin»5. — Man blir försiktig i sina påståenden i dylika fall, när ur* 
invånar*språket är åtminstone i viss mån faktiskt känt.

Prof. Meillet anför exempel från det franska fornspråket latinet 
på att »l’italo*celtique conserve, seul avec l’indo*iranien, un grand 
nombre de mots indo*européens relatifs å la religion et å 1’organisa*

1 Encycl. B rit.»  X IV  (1910) s. 384.
2 Föreligger hos förf. ett tryckfel?  Siffran har gått igenom  alla upplagorna.
3 T he Linguistic Survey o f India and the C ensus of 1911 (Grierson), C alcutta 

1919, s. 2 och 73.
4 Enligt den nyaste upplagan av Encycl. Brit., u tkom m en efter prof. Karstens 

arbete, är an talet inem ot 233 m iljoner. Encycl. B rit. 14 XII (1929) s. 158.
M ycket viktig är doc. B jörn C ollinders ovan s. 62 n o t 1 om näm nda anm älan.
5 A. M eillet, A percu d ’une hist de la langue grecque, 2e éd., Paris 1920, sid. 39.
Likaså i samma forskares arbete Esqu d ’une hist, de la langue latine, Paris

1928, sid. 232: »Bien que la validité de ce type d ’explication ait été fortem ent con* 
testée • . . ,  o n  p e u t  e s s a y e r  de rendre compte, e n  q u e l q u e  m e s u r e ,  par la 
form e de chacune des langues remplacées, des caractéres propres q u ’a pris le latin» 
[i vart och ett av de rom anska språken]. Sid. 233: F örändringarna i dessa äro icke 
om edelbara verkningar, alltsedan språkskiftet, av ’substra ten’, de språk som tidigare 
talats i samma länder. »Les faits sont m oins simples». Sid. 240 f.: »Les langues 
q u ’a élim inées 1 ’extension du latin so n t m ultip les et trés diverses; i l  n ’y  a p a s  
d ’a p p a r e n c e  q u ’a u c u n e  a i t  j o u é  u n  r ö l e  p a r t i c u l i é r e m e n t  d é c i s i f . »  
(E tt liknande u tta lande förekom m er även sid. 234). Spärn ingarna av mig.
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tion sociale»1. Han säger i anledning därav: »Les groupes d ’hommes 
de langue indo«européenne qui ont envahi de nouveaux pays n ’ont 
jamais pu se composer d ’un grand nombre d ’ind iv idus. . .  S’ils sont 
devenus les maitres, au point de faire prévaloir Ieur langue, c’est q u ’ils 
avaient une puissance d ’organisation sociale å laquelle presque rien 
en Europe n ’a résisté. La Conservation d ’un ancien vocabulaire poli« 
tique et religieux est le signe que des usages et des institutions des 
envahisseurs se sont maintenus»2.

Det är ungefär motsatsen till vad prof. Meillet haft att säga om 
de indoeuropeer som skulle ha underkuvat germanernas förfäder.3

Prof. Meillet tyckes fästa stort avseende vid att latinet åtmin« 
stone i skriften nästan oförändrat bevarades, alltsedan det i tredje år« 
hundradet f. Kr. f. fått en litteratur, ända till romerska rikets fall4, 
medan germanskan under sin förhistoriska period och ända ned till 
våra dagar varit underkastad en snabb utveckling. Han tyckes i denna 
senare omständighet se en fortsatt efterverkan av de icke«ieur. ur« 
förfädernas språk®.

Men de italiska språken äro mycket tidigt på god väg bl. a. att 
reducera alla stavelser utom den första6. Latinet fick emellertid en stark 
litteratur som hejdade förändringarna, medan de germ. litteraturerna 
sätta in först ett årtusen senare7 och åter hålla på att förkvävas av 
den mäktiga latinska kulturen. Vad en stark litteratur också för de 
germ. språken har kunnat betyda för bevarandet av deras böjning och

1  A . M eillet, Esqu. d ’une hist, de la langue latine, Paris 1928, sid. 77. Prof. 
M eillet hö r till de forskare som antaga a tt de italiska och de keltiska språken en 
gång b ilda t en enhet gentem ot andra västliga ieur. språk. D etta antagande vilar 
em ellertid på alldeles otillräckliga grunder, såsom senast påvisats av prof. Marstran« 
der i N o . tidsskr. f. sprogvid. III, sid. 241 ff.

* A. M eillets i föreg. n o t anf. arb. sid. 79.
* C iterat ovan sid. 61.
‘ Prof. M eillet återkom m er till denna stabilitet hos latinet flere gånger strax 

i början  av sitt arbete Esqu. d ’une hist, de la langue latine, näml. sid. 1, sid. 2 
och sid. 4

5 A. Meillet, C arac t.. .  . germ., Paris 1917, sid. 3 f., 2 ' éd., Paris [1922], sid.
3 f., 3« éd., Paris [1926], sid. 3 f., A. Som merfelts övers., Kria 1923, sid. 2. Prof.
M eillet säger här om »les grands traits du  développem ent des langues germ aniques»
(vilka skulle rö ja ett ickedeur. substrat): »Les développem ents considérés o n t coms 
mencé bien avant la période oii le germ anique est attesté par des m onum ents 
é c rits . . .;  p o u r une partie au moins, les tendances considérées con tinuen t d ’agir 
ju sq u ’ä p ré se n t. . .  continuent, actuellem ent encore, å p rodu ire  leurs effets.»

* J fr  ovan sid- 65.
7 Frånsett den got. bibelöversättningen, på ett språk som av politiska orsaker 

dog ut.
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ordförråd och upprätthållandet av gränserna mellan ljuden, ses dock 
klart av den nutida isländskan.

Prof. Meillet följer icke latinet ända ned till de nutida romanska 
språken.1 I sin bok om latinet beklagar han att det finnes så ringa 
minnesmärken bevarade av andra italiska dialekter än de latinska 
och av andra latinska än den romerska. »Le comparatiste se trouve 
ainsi amené å confronter deux 'états de langue’ trés distincts, 1’indo* 
européen d ’une p a r t . . .  le latin écrit, de 1’autre».2

En olika inställning till latinet och till germanskan visar sig hos 
prof. Meillet icke blott i det allmänna anslaget utan även i enskild* 
heter. I sin bok om latinet gör han intet förbehåll för lat. sidlju* 
dande l och r gentemot ieur. sidljudande3 l och r och om lat. ol och 
or motsvarande ieur. toppljudande4 / och r 5 anmärker han: »Le trai* 
tement des sonantes voyelles telles que r, qui est r i en celtique et or 
en latin, différe du tout au t o u t . . .  C ’est que la sonante voyelle *£ 
avait encore en italo*celtique son caractére ancien»6.

Också i germ. kvarstå ieur. sidljudande l och r, och ieur. topp* 
ljudande / och r ha uppdelats i ett toppljud, som i germ. är u, och 
sidljudande / och r 7. Men om germ. säger han: »Tous les éléments 
du systéme phonétique indo»européen ont été ou transformés ou gra* 
vement modifiés en germanique. Souvent ils ont changé de valeur 
par le fait q u ’ils ont pris place dans un ensemble nouveau. Une r ou 
une Z du germanique continue les mémes phonémes de l’indo*euro*

1 Prof. M eillet säger om avsikten m ed sitt arbete E sq u .. . .  latine, Paris 1928, 
sid. 5, bl. a.: »O n ne se propose pas ici de suivre 1'histoire du  latin ju sq u ’ä 1’époque 
actuelle». Sid. 239: H an tar dock hänsyn till denna så till vida som m an genom  
jäm förelser m ellan de rom anska språken kan draga slutsatser om vulgärlatinet.

Sid. 254: Prof. M eillet finner a tt ljud fö rän dringarna i vulgärlatinet ha sin 
g ru nd  »seulem ent» i »application de t e n d a n c e s  p h o n é t i q u e s  u n i v e r s e l l e s  
å la structure propre du phonétism e latin». Sid. 272: I fö rändring arna  i böjn ingen 
»le rom an [d. v. s. de rom anska språken] ne fait que présenter . . 1 ’aboutissem ent 
d ’une t e n d a n c e  g é n é r a l e e t  a n c i e n n e  d e s l a n g u e s i n d o * e u r o p é e n n e s » .  
A lla spärrn ingar av mig.

2 M eillet, Esqu. . . .  latine, sid. 127.
8 - 4  H ugo Pippings term er. J fr  sid. 80 n o t 8 . T opp ljud  =  ljud  som tjänstgör

som vokal.
5 T. ex. lat. mors ’död(en)’ (uppkom m et av *m o rd u s) gentem ot ieur. *mr»ti»s, 

fornind. mrfri.
8 A. M eillet, E sq u .. .  . latine, Paris 1928, sid. 36. O van sid. 89 n o t 1 omtalas 

att det sanno lik t aldrig funnits  någon italo*keltisk språkperiod.
7 T. ex. ieur. *mr»fro*m har b livit germ. * mur» pra  (m ed nasalerat a), bl. a. före* 

liggande i got. m aurpr  'm ord ', där kort u har b liv it ko rt öppet i ,  skrivet au, fram för 
r  på vanligt sätt i got.
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péen; mais ces liquides ont pris un autre caractére parce q u ’elles ont 
cessé d ’alterner avec les formes vocaliques *j. *|»4.

Det finnes ingen dual*böjning i latinet, som dock har en litte* 
ratur sedan tredje årh. f. Kr., icke heller i andra lat. dialekter eller i 
oskisk*umbriskan, det finnes sålunda ingenting i de italiska dialekterna 
som vittnar o m 2 att duabböjning har funnits ens i ur«italiskan. Härom 
säger Meillet: »L’emploi de cette catégorie évoque un moment du 
développement intellectuel oü 1’hom m e. . .  ne s’était pas élevé å la 
conception générale du nombre oü 1’unité a, par rapport å toute forme 
de la pluralité, une situation spéciale. Toutefois, dés 1’époque indo* 
européenne, c’était un archaxsme, une survivance . . .  Mais, en matiére 
de langues, les survivances durent souvent longtemps: l’indo*iranien, le 
grec ancien (et notamment 1’ancien attique), le slave, le lituanien lais* 
sent encore apercevoir presque tout entier le systéme du nombre duel. 
L’italo*celtique ne 1’avait pas perdu: encore au V IIe siécle ap. J.*C., 
le nom irlandais conserve des formes spéciales du nombre duel. Mais 
ni en osco*ombrien, ni en latin, il n’en reste trace. Le duel a donc 
pu s’eliminer dés 1’italique commun; au IIIe siécle, le latin 1’ignore, 
soit pour ne 1’avoir pas hérité de 1’italique, soit pour avoir achevé 
de le perdre au cours de son développement propre»3.

I germ. var första och andra personens dualis fullt levande i 
verbalböjningen ännu i got. på 300*talet efter Kr., mer än ett halvt 
årtusen efter de äldsta lat. texterna, och av pers. pronomina ännu i 
västgerm. på 800*talet e. Kr., i nordiskan ännu flere århundraden se* 
nare4. Meillet omtalar detta på följande sätt:

»Dés les plus anciens monuments qu’on a du germanique, la 
flexion est simplifiée.

Des catégories entiéres sont tombées, comme dans les autres 
langues indo*européennes.

Ainsi le nombre duel est remplacé par le pluriel dans la flexion 
nominale, et le duel ne demeure distinct du pluriel que dans les 
formes verbales et les pronoms personnels, en vieux norrois runique

1 A. M eillet, C arac t.. . .  germ., 3 ' éd., Paris [1926], sid. 90 f. Lika i andra uppl., 
Paris, [1922], och första uppl., Paris 1917, sid. 90 f. I A. Sommerfelts öv ers , Kria
1923, sid. 54. — * D et gör knappast lat. duo ’två’ och ambo ’båda’.

3 A . M eillet, Esqu. ■. .  latine, Paris 1928, sid. 146.
4 I nu tid a isl. är det dualis av pers. p ron. som har avgått m ed segern och 

användes även som plur., m en i högtidligt språk användes] stundom  den gamla pl.* 
form en. F.ö. förekom m er den gamla pl. vér ’vi’ som pluralis majestatis och p ér  
som tilltalsord ’N i’ till én.

D en nu tid a  isl. är ett språk som M eillet i sin skildring av den ieur. språk* 
typens förfall i de nu tid a germ anska språken ingen enda gång näm ner.
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et en gotique. Ces restes d ’emploi du duel s’éliminent å Ieur tour, et 
ni le vieil islandais ni les dialectes germaniques occidentaux n ’ont 
plus de formes du duel dans le verbe. II n ’a subsisté de traces du 
duel en germanique Occidental ancien que dans le pronom person* 
nel. Enfin la catégorie du duel s’élimine absolument.

II n ’y a dans tout cela rien de propre au germanique; de pareils 
faits ont eu lieu sur tout le domaine indo*européen. O n peut méme 
dire que le germanique a été longtemps conservateur en morphologie. 
Par exemple, il avait des restes importants du duel en un temps oü 
ni le grec, ni le latin, ni les langues de l’Inde, ni le perse n ’en avaient 
plus aucun; et ceci n ’est pas surprenant; car la disparition du duel 
est un fait de civilisation. . .  C ’est la ruine phonétique des finales 
qui a précipité la simplification de la flexion»1.

De sista orden komma överraskande. De göra det också efter 
den bortlämnade meningen, som handlar om ålderdomligheter i kasus« 
böjningen.

Prof. Meillets ovan2 citerade uttalanden kunna inge en bred 
publik den föreställningen att germanernas förfäder voro icke*indoeur. 
infödings«stammar, att de indoeur. erövrarna uppträdde fåtaligt och 
i detta fall dessutom hade en särskilt svag social organisation, och 
att germanskan som en följd därav uppvisar ickedeur språkdrag i 
högre grad än andra ieur. dialekter.

Men prof. Meillet kan åtminstone icke numera åberopas som 
stöd för en sådan uppfattning. Ännu 1920 sade han om andra upp» 
lagan av dr Feists bok »Indogermanen und Germanen»; »La thése 
que soutient M. F e i s t . . .  semble imposée par le bon sens: autant 
et p l u s  q u e  t o u t e  a u t r e  l a n g u e  i n d o « e u r o p é e n n e ,  le germa« 
nique doit å  un substrat non indo=européen les déviations tres fortes 
q u ’il offre vis*å«vis de 1’état linguistique indo=européen»3. Men 1925,

1  A. M eillet, Caract. gén. . . .  ge r m,  3e éd., Paris [1926], sid. 112 f. Lika i 
andra uppl., Paris [1922], sid. 112 f., och första uppl., Paris 1917, sid. 112 f. 1 A. 
Som m erfelts övers., Kria 1923, sid. 6 6 .

’ O van sid. 61 och 89.
3 Bullet, de la Soc. de Lingu. de Paris, tom  22, sid. 93; spärrningen av mig.

Ä ven efter första upplagan, 1914, talar prof. M eillet om dr Feists »idée juste, 
sinon neuve, å savoir que le germ anique représente une form e de l’indo«européen 
trés fortem ent modifiée par l’influence d ’un  substrat linguistique to u t différent de 
l’indo=européen». M en han tillägger: »Juste p ou r le germ anique, cette idée 1’est
d ’ailleurs aussi p ou r toutes les autres langues indo«européennes, M. Feist ne le dit 
pas assez; en vérité, il n ’y  a pas une langue indo=européenne oü ne se manifeste,
bien visible, l’influence d ’un  substrat qui a déform é certains traits du  type indo=
européen, variables su ivan t les langues.» (Bullet., tom  19, sid. 51).
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då han anmäler tredje upplagan, talar han visserligen om dr Feists 
»thése, å savoir que le germanique est une forme prise par 1’indo* 
européen du fait de 1’adoption de l’indo*européen par une population 
ayant une autre langue. Cette thése est vraisemblable. Elle concorde 
avec celle que, pour des raisons de pure linguistique, j ’ai soutenue 
dans mes Caractéres généraux des langues germaniques.»

Men senare i samma anmälan säger han: »A lire M. Feist, on 
a trop 1’impression que le germanique aurait subi l’influence d ’un 
’substrat’ plus que d ’autres langues indo*européennes. C e  n ’e s t  pas  
é v i d e n t .  Chaque groupe de langues indo»européennes a des carac« 
teres propres qui supposent des influences particuliéres, des ’substrats’ 
différents. Compte tenu de la date ou il est attesté, le grec par 
exemple n ’est sans doute pas moins altéré que ne Fest le germanique, 
connu bien des siécles plus tard.»1 Och i sin anmälan 1929 av prof. 
Karstens bok »Die Germanen» säger han: »quand on explique par 
des substrats le caractére de 1’accent germanique et la mutation con* 
sonantique, o n  p r o c é d e  p u r e m e n t  å p r i o r i ,  et Fon ne s’appuie 
sur aucun fait positif, pas plus q u ’on n ’a å redouter d ’objection po* 
sitive: il n ’y a pas de faits»2.

Språkhistorien lämnar inga bevis för att hos de första germa* 
nerna de som bestämt den senare utvecklingen till väsentlig del hade 
varit icke*indoeuropeer. Och eftersom de arkeologiska fynden röja 
kulturer men icke språk (om man ej har andra hållpunkter), finnas 
överhuvud inga p o s i t i v a  b e v i s  för en sådan mening.

Sannolikt ha främmande inflytanden verkat i långt avlägsna språk* 
skeden liksom i sena särspråk. Men vad som vid första anblicken synes 
kunna förklaras av en revolutionerande beröring med ett annat språk, 
har av ordningsföljd och innebörd att döma dock snarast varit föränd* 
ringar av intern art. Vad som förefaller som den mest genomgripande 
utvecklingen från indoeuropeiska till urgermanska, vittnar samtidigt 
med säkerhet om oavbruten tradition.

1 Bullet-, tom  26, sid. 130 och 131; spärrningen av mig. Prof. Lidén har 
g jort mig uppm ärksam  på detta u tta lande av prof. M eillet liksom på flere andra 
litteratur*ställen. Jag erkänner också m ed tacksam het att jag  för denna uppsats 
profiterat av hans undervisning.

2 Bullet., tom  29, sid. 165; spärrningen min.
D et är egendom ligt a tt se h u r vetenskapliga u tta landen  av en stor språk* 

forskare som prof. M eillet ha varierat alltefter världshändelserna.
A rnold  Nordling.



Till frågan om Fennoskandia^skidornas uppkomst.
N äitä  viisaat tutkivat.
N e  ompi tutkimattomat.

(Gam m al finsk psalm bok).

Professor K. B. W ik lund  har under de senaste åren publicerat 
flere uppsatser rörande de fennoskandiska skidornas uppkomst, näm* 
ligen: 1. »Några tankar om snöskors och skidors upprinnelse» (Etno* 
logiska studier tillägnade Nils Edvard Hammarstedt 3/3 1921; om* 
arbetad i publikationen På skidor 1926), 2. »U r skidans och snö* 
skons historia» (På skidor 1928) och 3. »Mera om skidans historia» 
(På skidor 1929). Huvudresultatet av hans undersökningar är, att i 
Fennoskandia funnits två skidtyper av olika ursprung, småningom 
sammansmältande och slutligen bildande den nuvarande sportskidan, 
och att av de äldsta skidtyperna den ena, till vilken hörde en kortare 
skida för högra foten och en längre — senare med ränna på under* 
sidan försedd — för vänstra foten, var av urgammalt skandinaviskt 
ursprung och under tidernas lopp genom lapparnas förmedling ut* 
bredde sig också bland finnarna. Den andra, liklånga typen däremot, 
som saknade ränna, hade med lapparna och finnarna kommit från 
öster till Fennoskandia. Rännan på undersidan hade lapparna redan 
under urskandinavisk tid upptagit som lån, varpå vi ha ett bevis i 
den lapska benämningen på densamma o al es, som härledes ur det 
urskandinaviska a n g h l a z  (senare ä l a z ) ,  de nuvarande skandinaviska 
språkens ål, å l l ;  av lapparne hade finnarne i sin tur fått rännan. 
Likaså skulle finnarnes skidor ursprungligen ha haft ett urgröpt fot* 
ställ, i stället för vilket de först av lappar och skandinaver hade lånat 
det ännu i bruk varande upphöjda fotstället.

Innan professor W iklunds tredje uppsats utkommit, skrev un* 
dertecknad en artikel »Fennoskandia skienes oprinnelse» (Festskrift 
til Rektor J. Qvigstad 1853 */t  1928, Tromso museums skrifter, Vol. 
II), där jag underkastade professor W iklunds teorier en granskning 
och kom till det resultat, att skandinaverna ej synas ha någon del 
i uppkomsten av ifrågavarande skidtyper, utan mottagit dem färdiga 
av de finsk=ugriska folken, närmast lapparne.
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„ Professor W iklunds senaste, tredje uppsats är närmast ett svar 
på min ovannämnda artikel, och han upprepar däri alla sina tidigare 
påståenden, i en synnerligen kraftig ton, kanske emedan hans blotta 
argument ej kännas nog övertygande — jag plockar ur hans ordför
råd följande »blomsterkvast»: fusk, lura publiken, groteska kullerbyt« 
tor och näskörningar, stora sjöslaget, flaggskeppet retirerar, drivminor, 
dålig tårgas, vrakgods, dundermina med horn och hakar, äktfinne, 
okunnighet eller slarv eller —, godtyckligt förtiga väsentliga ting, 
tillflykt till slingerbultar eller tomt nejsägeri, krumbukter och sling« 
ringar.

Det behövdes ej mycken klyftighet för att svara professor Wik« 
lund i samma ton, men av en lättförstådd sympati för denne om 
lappologin eljes så förtjänte veteran vill jag nöja mig med den i väs« 
terländsk kultur vanliga tonen i polemik.

Förrän jag går till saken, må anmärkas, att professor W iklunds 
antydan (s. 6—7), att jag skulle skrivit min artikel på anmodan av 
professor Sirelius (»amiralen till arriärgardet») ej håller streck; jag hade 
verkligen själv så mycket personligt intresse för saken, att jag skrev 
på eget initiativ.

Professor Wiklund påstår (s. 8), att jag ej nog uppskattat de 
gamla skandinaviska uppgifterna om skidlöpning, såsom historiska och 
poetiska källors omnämnande av skidor på 80(Malet samt skidlöpar« 
bilden på en uppländsk runsten från 1000«talet. Må vara, att dessa 
gamla uppgifter äro värdefulla och böra beaktas, så äro dock ännu 
äldre uppgifter förmer, och en sådan är Procopii på 500«talet om 
lapparne använda benämning scrithiphinoi och Paul Varnefrids scrito» 
vinni eller scritobini från 700«talet, tolkat som »skidfinnar». Den sist« 
nämnde säger också, att detta folk har sitt namn »efter barbarernas 
språk, ty de upphinna villebrådet hoppande på ett träd, som är konst« 
rikt krökt till en båge». Det må uttryckligen betonas, att Paul Varne« 
frid ej alls talar om skandinavernas, utan blott om lapparnas skid« 
löpning. Denna omständighet är nog så talande.

Att det lapska ordet o a le s  (gen. o a l l  as) för ränna vore av 
skandinaviskt ursprung, förblir nog tvivelaktigt trots professor Wik« 
lunds förklaringsförsök. Enligt vår mening förutsatte a n g h l a z  i 
lapskan formen ä le s  (och under ännu äldre förhållanden v u ö le s ,  
liksom finskans a n s a  i lapskan får formen v u ö s s e 1. Min bevisfö« 
ring återfinnes i nämnda artikel, och jag anser ej nödigt att i detta 
sammanhang upprepa den. Att det skandinaviska å l l ,  ål kommer

1  I de äldsta lånorden  m otsvaras finskans a av lapskans uo (uö), i de yngre 
åter av lapskans ä.
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nära det lapska ordet, är en tillfällighet, ej okänd i språk, som stå 
varandra fjärran. Anmärkas må ännu, att i nysvenskan ål, el a, ö l j  a, 
ö l  j e  betyder både ränna på undersidan och bindsel på skidan (i for= 
men åla, o la, ölja, ö lje1); huru skola dessa olika betydelser förklaras, 
och vilken är den ursprungliga?

I finskan är benämningen på rännan i många dialekter o las . Då 
dess genitivform i Lönnrots ordbok uppgives vara o lk a a n ,  har jag 
tidigare ansett ordet härlett ur det finska o lk a .  U r de svar som in* 
löpte med anledning av min skid*enquete i Sanastaja 1928, framgick 
likväl att k  ej i allmogedialekterna hör till ordstammen, utan geniti* 
ven är o l a a n  1. o l a k s e n .  Då ännu nominativformer förekomma 
sådana som o l a i n  och o la ,  måste man betrakta det finska o la s  och 
det lappska oal es som samhöriga, såsom W ik lund  tidigare gjort, 
och möjligt är även — ehuru ej direkt bevisbart — att det finska 
ordet är lånat från lapskan, enär det förekommer i norra och mel* 
lersta Österbotten, Kajanatrakten, norra Savolax samt norra och Gräns* 
Karelen, alltså på områden, där lånord och ortsnamn av lapskt ur* 
sprung också eljes äro mycket talrika, minnen av de forna urinvånarna.

Men om ock o la s  vore ett lapskt lånord i finskan, behöver ej 
själva rännan vara av samma ursprung, ty i finskan finnes också en 
annan, mycket utbredd benämning på densamma, k u u r n a .  Den före* 
kommer på ett område, som begränsas i norr av Kalajoki och Haapa* 
vesi, i sydväst av Korpilahti, i söder av Nastola och i öster av Sor* 
davala och Korpiselkä. Ytterligare en omständighet må framhållas. 
I min artikel har jag framkastat tanken, att rännan uppkommit på 
naturlig väg sålunda, att vid klyvning av trädet kärnveden, såsom 
det stundom händer, lossnar från den yttre delen och lämnar efter sig 
en ränna med runt botten. Samtidigt beskrev den lappfödde nota* 
rien T. Tomasson de svenska lapparnas sätt att tillverka skidor, var» 
vid rännan uppkommer så, att det mjuka träet lösgöres från talltjur* 
veden.2 Tomasson anser för sin del rännan vara en uppfinning av 
lapparne, som sådan t. o. m. jämförelsevis ny, högst ett par hundra år 
gammal. H an hänvisar — enligt min åsikt med full rätt — till att 
Tornaeus i sin berättelse om Lappmarkerna 1672 ingenting säger om 
rännan, ehuru den lapska skidan mycket noga beskrives; först Linné 
talar år 1732 om en dylik ränna i Lule lappmark. Tomassons för* 
klaring avskräcker dock ej professor W ik lund  från att tillskriva skan* 
dinaverna uppfinningen av bottenfåran. Samtidigt påbördar han (s. 27) 
även mig yttrandet, att rännan ej kan vara äldre än ett par hundra

1  Landskapsm ålarkivets frågelistor 24. Skidor, snöskor, skridskor m. m., s. 12.
2 »Några tankar om  skidrännans och de o liklånga sk idornas uppkom st» 

(Samefolkets egen tidning, 1928, n:o 3, septem ber).
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år. Jag har likväl sagt, att rännan (arkeologiskt sett) är en jämförelse* 
vis sen uppfinning, och att en sådan ränna finnes redan på en finsk 
fornskida, vars ålder närmelsevis kan bestämmas (mellan åren 1100 
och 1500). Detta är väl dock något helt annat än vad professor 
W iklunds förklaring vidhandenger. Jag kan ytterligare meddela ho* 
nom, att man i Finland redan från två socknar, ända ner i södra 
Tavastland, har uppgifter om ett sätt att under äldre tider åstadkomma 
rännan, så, att det mjuka kärnträet lösgjorts från den hårdare yttre 
veden.1 På vilka grunder kan man härefter påstå, att rännan upp* 
funnits just i Skandinavien?

Vi komma sedan till professor W iklunds slutsats, att de egent* 
liga finska folken ursprungligen skulle haft blott ett urgröpt fotställ 
på sina skidor och först genom förmedling av »Nordens» folk (lappar 
och skandinaver) skulle gjort bekantskap med det upphöjda fotstället. 
På Finlands Nationalmuseum finnas dock ett votjakiskt skidpar och 
modell till ett tjeremissiskt skidpar, bägge dessa med ett över skidans 
övre yta höjt fotställ, genom vilket hålet för bindslet går alldeles som 
på den moderna sportskidan. Om  alltså votjaker och tjeremisser utan 
veterlig hjälp av Nordens folk kunnat »höja sig» till höga fotställ, 
varför skulle icke även finnarne med egna krafter kunnat lyckas häri, 
isynnerhet som här på vår egen mark hittats en fullständig utvecklings* 
serie av mossfynd, utom det ursprungligaste, plana stället med lod* 
räta bindselhål, vilket anträffats hos en del sibiriska folk. Då det 
urgröpta fotstället förekommer bl. a. på en i Riihimäki funnen skida, 
vilken på torvgeologisk analys kan dateras till 1500 f. Kr., kan pro* 
fessor W iklund ej förklara detta faktum annorlunda än att »Riihimäki 
skidan kan då . . . .  knappast vara annat än lapsk, men den tyder i så 
fall på inflytelser från finskt håll, alltså från sydöst eller eventuellt 
öster. H uru  som helst är denna typ dålig». Enligt professor Wik* 
lunds äldre teori lånade lapparna sitt språk från urfinskan i början 
av vår tideräkning, men denna skidtyp skulle de uppsnappat redan 
1500 år tidigare! Vore det dock ej säkrast att antaga att år 1500 
f. Kr. varken finnar eller lappar eller germaner funnos. Dessutom 
inträffar det, att det urgröpta fotstället är känt även i Sverige. Till 
denna typ hör ett skidpar på Nordiska museet från Långaröd i Skåne, 
gjort 1870. Enligt katalogen hade dylika länge använts i trakten. 
För att tillintetgöra beviskraften hos dessa obekväma föremål griper 
professor W iklund  till följande resonnemang (s. 15): »Kunna de alls 
vara annat än tillfälliga bildningar, mera tillhörande barnens värld än 
framsprungna ur de vuxnas samfärdselsbehov?»

1 T. O kkola, »Pari lisäystä suksen poh jauran historiaan >> (Suom en M useo 1929).
7
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Också ett annat exempel kunde nämnas på professor W iklunds 
sätt att handskas med materiella bevis. Då han i sina tidigare under« 
sökningar kommit till det resultat, att de oliklånga skidorna icke ur« 
sprungligen tillhört lapparna och att t. ex. skolterna aldrig känt till 
dylika, framhöll jag, att Nordiska museet har ett skinnbeklätt skid« 
par från Nuortijärvi (Notozero), om vilket katalogen upplyser, att 
»vänsterskidan» är 2,4i m. och »högerskidan» 2 ,26 m. lång. Om  detta 
skidpar säger professor W ik lund  nu (s. 11): »Det förhåller sig dock 
uppenbarligen så med dessa skidor, att — för den händelse de nu 
från början alls utgjort ett par — man helt enkelt icke haft tillgång 
till fullt lika ämnen, utan måst göra den ena skidan en obetydlighet 
kortare än den andra. Detta är ju, såsom dr Itkonen dessutom själv 
påpekar, en helt vanlig sak och borde dock i rimlighetens namn icke 
bli utgångspunkt för en bevisföring i den riktning, som här skett». 
Tyvärr kan jag ej vara av samma mening, och då professor W iklund  
oriktigt återgivit ifrågavarande ställe i min artikel, bör jag upprepa 
det: »Til de omtalte ski fra Nuortijärvi må det bemerkes, at også
på finsk område er det iblandt anledning til å iaktta at ved ski som 
er laget ved slutten av forrige århundre, og som horer til i egne 
hvor man for overveiende brukte de ulike ski, er der nogen forskjell 
på lengden av hoire og venstre ski, skjont dette forhold ikke lenger 
har nogen praktisk betydning. Presis samme fenomen forekommer 
også i Sverige (se Skerfes katalog nr. 31, 41, 42, 46, 48, 49, 51, 67)». 
En fördomsfri iakttagare måste medgiva, att ifrågavarande egendom« 
lighet hos skidorna ingalunda beror på »bristande material», utan ut« 
gör ett rudimentärt, på oliklånga skidor återgående drag.1

I detta sammanhang är det skäl att beröra de opara skidornas 
äldre utbredning i Finland. De sydligaste orterna, där man ännu för 
40—100 år sedan minnes opara eller med dem jämförbara skidor, äro 
Perho i Österbotten, Laukaa och Ähtäri i norra Tavastland och Iden« 
salmi i norra Savolax. I ortnamnen förekommer k a l h u ,  som bety« 
der den korta skidan för högra foten, t. o. m. så tydligt som i Suo« 
denniemi i Satakunta, och 1543 nämnes Kalhu by i Sysmä, sydöstra 
Tavastland. En historisk uppgift från 1600«talet finnes om oliklånga
skidor så långt nere som på karelska näset2. Vi se alltså, att denna
skidtyp i tiden varit lika vitt utbredd i Finland som någonsin i Skan«
dinavien; dessutom har den tidigare använts i Olonets och dvinska
Karelen. Då vi ytterligare taga i betraktande att de skandinaviska

1 Skidparet från N u ortijärv i är för övrigt ej det enda beviset på, a tt även de 
östligare lapparne tidigare känt de oliklånga skidorna (se m in artikel s. 80, 83).

2 Sune H ildebrand , En holländsk beskicknings resor i Ryssland, F in land och 
Sverige 1615—16, s. 240.
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språken sakna speciella skidbenämningar — s k i d a  betyder ursprung» 
ligen långt, kluvet trästycke, och den högra fotens skida, o n d u r r ,  
an d r  i, har betytt »en skoning eller sula, som man fästat under ett 
föremål för att hindra dess nötning mot marken m. m.», enligt Wik* 
lund — då däremot i finskan och lapskan finnas urgamla namn både 
på den skinnklädda och oklädda skidan samt på skidlöpningen (fin* 
skans s u k s i ,  k a lh u ,  h i i h t ä ä ,  lapskans k u o v d a ,  k ö la s ,  é u o i g g a t ) ,  
talar ej heller denna omständighet för att skandinavernas skidlöpning 
vore av hög ålder.

Men om vi icke ens åt de språkliga vittnesbörden gåve avgö» 
rande beviskraft, så finnas andra bevis, vilkas värde ej kan rubbas. 
Dylika äro våra mossfynd, bland vilka redan, inberäknat förlorade 
exemplar, finnas hela 15 st. skidor, och antalet tyckes växa nästan 
varje år, sedan allmogens intresse för fornfynd väckts i hög grad. 
Våra i mossar funna skidor bevisa främst, att det urgröpta fotstället 
är äldre än det upphöjda; för det andra, att skidan med ränna på 
undersidan är yngre än den släta. På några av våra moderna skidor 
finnas två jämnlöpande rännor på undersidan, och ett härom tydande 
drag återfinnes redan i ett mossfynd. Bland mossfynden finnes också 
en 3,02 m. lång, 0,ia bred tjurskida med mycket bred ränna; den kan 
ej gärna vara annat än den länga skidan för vänstra foten, och det 
finnes andra korta skidor utan ränna, som sannoligt äro högerskidor. 
Man har också hittat ett — senare förlorat — liklångt skidpar. Härtill 
kommer, att i Finland hittats en mångskiftande mängd gamla bottnar 
av ackjor och slädmedar, även de — liksom skidställena — med övre 
delen än urgröpt, än jämn. Vi finna alltså, att vårt land icke i fråga 
om fortskaffningsmedel om vintern stått efter för grannländerna, utan 
här gått i spetsen. Vi skola vidhålla denna mening ända tills den 
skandinaviska jorden givit ifrån sig en lika stor mängd fornminnen 
av motsvarande slag.1 Frågan om, vilken del finnarna ha i skidans 
utveckling och vilken lapparna, är åter på forskningens nuvarande 
ståndpunkt omöjlig att besvara och blir det troligen för all tid.

Professor W iklund  anser (s. 18), att jag borde förklara den 
oliklånga skidtypens upprinnelse ur den liklånga. Rätteligen åligger 
detta ej mig, ty frågans besvarande på ett vetenskapligt omotsägligt 
sätt är dens sak som ställt den. Emellertid kan jag giva ett försök 
till förklaring. Egentligen äro de olik* och liklånga skidorna inga* 
lunda så främmande för varandra som professor W ik lund  vill göra 
gällande. Liklånga skidor begagnades både med beklädnad av skinn

1 De två fornskidor i Sverige, om vilka jag tillsvidare fu n n it uppgifter, äro 
betecknande nog  funna på lapskt om råde.
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och obeklädda, beroende på väglaget. Av de oliklånga var den ena 
vanligen beklädd, den andra icke. Den största skillnaden låg då i ski* 
dornas längdförhållanden och skenbarligen i själva sättet att skida. 
Den närmaste anledningen till den oliklånga typens uppkomst kunde 
utgöras av strävandet efter något slags »standardisering» för att göra 
skidorna användbara både i vanlig och skarp köld samt i töväder; 
den av kådigt tjurträ gjorda vänsterskidan kunde glida under mycket 
olika temperaturer, och måhända redan mycket tidigt kunde man 
använda fett till främjande av glidningen. En sådan skidtyp behövdes 
isynnerhet på långa jaktfärder och möjligtvis på krigståg, då det var 
hindersamt att släpa med sig två skidpar.

Professor W ik lund  anser, att skidlöpning med oliklånga skidor 
i regeln är av annat slag än med liklånga. Det finnes knappast skäl 
till en sådan tudelning. Om vi antaga, att skidlöparen har två lik» 
långa skidor och i handen en stav, och önskar utveckla högsta möj= 
liga snabbhet, har han sannerligen ingen annan utväg än att sparka 
med den foten, på vars sida han skuffar med staven. Sparkning sker, 
ehuru mindre kraftigt, också vid skidlöpning med två stavar; stundom 
ses en karl, som då sparkar med båda fotterna turvis — så skida 
ofta österbottningarna, bl. a. gamla storskidaren Ritola, — men de 
flesta sparka blott med ena foten, vanligen den högra, kanske av 
samma orsak som man hellre utför fordrande arbeten med högra 
handen än med vänstra. Det var då en fullt naturlig utveckling att 
sparkskidan gjordes lättare och kortare än glidskidan och skinnbe* 
kläddes för att ej ge efter på snöytan. Följande denna tankegång 
kunna vi ytterligare komma till, att man från oliklånga skidor över» 
gick till liklånga med slät undersida, då man begynte använda två 
stavar, d. v. s. trygga sig lika mycket till händernas kraft som till 
fotternas.

T. I. Itkonen.



Referate.

F in sk t  M useum XXXVI.
1929.

U. T . S ir e liu s  + . S. 1—3. Am 24. A ugust 1929 starb der Professor der 
E thnographie an der U n iversität H elsingfors u n d  Präsident der Finnischen Altertums« 
gesellschaft U . T. Sirelius. Seine Forschungen um fassten in erster Linie die finni« 
sehen Stämme in N o rd ru ssland  und  später die volkstüm liche K ultur in F inn land 
un d  speziell die W eberei. Seine H auptw erke sind: Ü b er die Sperrfischerei bei den 
finnischsugrischen V ölkern (1906); Die volkstüm liche K ultur F inn lands (1919—21, 
eine deutsche Ü bersetzung in  V orbereitung); The ryijy«rugs o f F in land (1924), fin« 
nische, schwedische u n d  englische Auflage.

D er H a v n e lev er  Fund. (C. A . Nordm an). S. 4—14. V on einem Funde 
aus dem H erred  Stevns, A m t Presto auf Seeland ausgehend be rüh rt Verf. die Frage 
nach der D auer der K ökkenm öddingkultu r.

In  einer A bfallgrube im D orfe H avnelev  w urden un te r Verhältnissen, welche 
die G leichzeitigkeit der Fundstücke zeigen, u. a. eine M enge Schaber (A bb. 1—3) und  
B ohrer (A bb. 4), ungef. 15 querschneidige Pfeilspitzen (A bb. 5), m ehrere D utzend 
Scheibenspalter (Abb. 6 —8 ), aber keine Kernäxte, weiter 8  B ruchstücke von  dünnacki« 
gen Ä xten, Bruchstücke von Schleifsteinen Tongefässscherben u .s .w . gefunden. U n ter 
den Gefässresten befanden sich Teile eines grossen Topfes von der A rt der Kokken« 
m öddingzeit, daneben aber auch Scherben zahlreicher Gefässe aus feinerem  G ut 
(Abb. 11—19), von denen alle d irekt datierbaren der Zeit der dünnackigen A xt zu« 
gewiesen w erden können. H ierzu  kom m t eine A nzahl K nochen von  H ausrind, 
Schaf oder Ziege u nd  Hausschwein.

.D e r H avnelever F und gehört som it in die jüngere Steinzeit, in die Zeit der 
dünnackigen Axt, u n d  das V orkom m en v on  Scheibenspaltern zeigt, dass Elemente 
aus der K ökkenm öddingkultur in der ostdänischen K ultur der jüngeren  Steinzeit 
en thalten  sind. Er liefert aber keinen Beleg für die Auffassung, dass die Kokken« 
m öddingkultur m it allem, was dieser Begriff umfasst, noch w ährend  der Zeit der 
dünnackigen A xt w eiterleb t; dagegen stüzt er indirek t die Auffassung das diese Zeit 
unm ittelbar auf die K ökkenm öddingzeit folgt.

O tto  Rydbeck hat indessen neulich die These von einem W eiterleben der 
K ökkenm öddingkultur bis tief in  die G anggräberzeit h inein  aufgestellt: sie dauert 
neben der M egalithkultu r bis zu der S teinkistenzeit fort. Diese These sollte auch für 
D änem ark u n d  nicht bloss für die skandinavische H albinsel gelten. D ie archäolo« 
gischen Belege, welche Rydbeck in  Betreff D änem arks hat an füh ren  kön nen , sind 
einige Fälle, in welchen jüngersteinzeitliche Form en in  K ökkenm öddingen aus der 
älteren Steinzeit angetroffen w orden sind. Indes zeigt eine M usterung des veröffent« 
lichten dänischen M ateriales, dass diese jüngeren  Form en durchw eg der Zeit der
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dünnackigen A xt anzugehören scheinen. Was D änem ark anbetrifft, dürfte also fest» 
stehen, dass bisher keine Beweise für die A nnahm e vorliegen, die Kökkenmödding» 
k u ltu r hätte bis weit in  die G anggräberzeit h inein  gelebt. Dagegen kom m en noch 
in  F unden  aus der Zeit der dünnackigen A xt Ü berbleibsel aus der älteren K ultur 
vor, u n d  um gekehrt finden sich in  den jün g eren  K ökkenm öddingschichten dünn» 
nackige Ä xte u n d  m it diesen gleichzeitige Keramik. D er H avnelever F un d  deutet 
jedoch darauf, dass die K ernaxt ausser G ebrauch gekom m en ist u n d  die Wirtschafts» 
form  sich verändert ha t: die V iehzucht m arkiert deutlicher als m anches andere die 
bedeutungsvolle K ulturveränderung.

A ber auch w ährend der G anggräberzeit lassen sich Spuren der Kokken» 
m öd dingk ultur nachweisen. Ein interessanter Beleg h ierfür ist der F und einer 
vieleckigen D olm enkam m er in  R aagelunde auf Lolland. H ier w urden  Tongefässe 
später ostdänischer G anggräberkeram ik (Abb. 20—24), zwei dicknackige Äxte, quer» 
schneidige Pfeile, D obbeläxte u nd  D oppelkeulen  aus Bernstein u. a. m. gefunden; 
einige G egenstände deu ten  darauf, dass das G rab in  einem  verhältnism ässig frühen 
Teil der Ganggräberzeit gebaut w orden ist. Typologisch älter sind indessen ein 
grosses u n d  grobes Tongefäss (A bb. 26), das unm itte lbar den  G edanken au f Kok» 
kenm öddinggefässe lenkt, u n d  eine Axt, deren Form  die eines Scheibenspalters ist, 
obgleich die Tecknik vervollkom m et ist (A bb. 25). Beide sind  alte Relikte in  einer 
neuen K ultur, liefern aber keinen Beweis fü r die Auffassung, dass die Kokken» 
m öd dingk ultur rein  u n d  unverm ischt w ährend  der G anggräberzeit w eitergelebt hat. 
D ie D auer der KökkenmöddingZcuZtur lässt sich n ich t m it H ü lfe  einer A nzah l Data 
bestim m en, die ein spätes A uftreten  gewisser, schon in alten K ökkenm öddingen 
vorkom m enden Typen  von  A ltsachen bezeugen.

D ie m itte la lter lic h en  K a lk m a lere ien  d er  K irche von  R im ito. (Sigrid 
R inne.) S. 15—32. ■— Die Kirche des Ksps Rimito, ungef. 15 Km westl. von  Å bo, ist eine 
rechteckige G ran itkirche aus der M itte des 15. Jahrhunderts. D ie später eingebauten 
G ew ölbe u nd  die W ände sow ohl des Langhauses wie auch des »W affenhauses» 
sind mit Fresken geschmückt. U n ter den Farben überw iegen R o tb raun  u n d  Schwarz, 
ausserdem  kom m en G rau, Rotgelb, Gelb, B raun, G elbgrün, B laugrün u n d  Z innober 
vor. D ie o rnam entalen  M otive s in d : wellenförm ige Bänder, aus den R ippen hervor» 
wachsende B lätter u n d  Kräuter, gotische B lum en u nd  — au f den R ippen — Winkel» 
bänder. Am  C horgew ölbe die vier Evangelistenzeichen. A n  den W änden des Lang» 
hauses B ilder aus der Leidensgeschichte: an der Südw and D o rn enkrönung , Verlo» 
sung des M antels, K reuzigung u n d  Kreuzabnahm e; an der N o rd w and  A uferstehung, 
die heilige Familie, C hristus im T otenreich  u n d  Geisselung; an der C horw and  das 
letzte G ericht u n d  die A postel. Die H eiligendarstellungen sind  fo lg en d e : St. Erik, 
St. H enrik , St. Sebastian u nd  St. Rochus. Im W affenhause sind  neben Teufelsszenen 
M aria als Schirm erin der M enschheit sowie ein M ann m it einer Z innkanne darge» 
stellt, der letztere vielleicht als V ertreter der W elt im Gegensatz zu r Kirche. Wie 
die Form  der G ew ölbe — m it einem  Ring im K reuzungspunkt der R ippen — spricht 
der allgem eine C harakter der M alereien für eine D atierung in  das Ende des Mittel» 
alters. H ierau f deu ten  die realistischen Züge in  den dargestellten Szenen, die für 
diese Zeit charakteristischen T rachten  u n d  G eräte sowie in der O rnam entik  die D ürre 
der R anken u n d  ihre zahlreichen Auswüchse. In dieser B eziehung liegt es am nächsten 
sie mit den M alereien in  den K irchen von  H attu la  u n d  Lojo aus der Periode 1510—1522 
zu vergleichen. Bezüglich der A n o rdn un g  der M otive finden w ir ein  Seitenstück in 
der finnländischen Freskengruppe aus den drei letzten D ezennien  des 15. Jahrhun» 
derts, welche u. a. in der Kirche von  N ykyrko  vertreten  ist u n d  mit der gleich» 
zeitigen s. g. Bro»Knivstagruppe in  U p p land  un d  N o rrlan d  in  Schw eden zusammen»
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geführt zu w erden pflegt. D ie wellenförm ige Ranke kann als eine degenerierte 
Variante der Ranke aus der N ykyrkogruppe betrachtet w erden. G leichw ohl nehm en 
die R im itom alereien un te r unseren Fresken eine Sonderstellung ein, besonders in 
H insicht au f die gotischen B lum en u n d  die aus den R ippen em por wachsenden Blätter. 
Ä hnliche Blumen u n d  B lätter kom m en in der schwedischen A lbertusgruppe vor, die 
gleichzeitig u n d  in  dem selben G ebiet wie die Bro Knivstagruppe auftritt. D ie nächsten 
Seitenstücke zu den B lättern der R ippen u n d  B lum en finden sich un te r den Fresken 
von  c. 1520 in  der Kirche v o n  A lnö  in  N o rrland . W ahrscheinlich sind die letzteren 
gleichzeitig m it den M alereien in den K irchen von  H attu la  und  Lojo u n d  dürfen  
als Proben einer der O rnam entsform en betrachtet w erden, die sich am Ausgang des 
M ittelalters aus M otiven sow ohl der Albertus* wie auch der BrosKnivstagruppe 
entw ickelt haben.

E ric von  d er  L in d es T ra u erfa h n e . (A. W. Rancken). S. 33—42. — Bei den 
1927 in  der Kirche von Pargas vorgenom m enen R estaurierungsarbeiten w urde un ter 
der Bankdiele am Eingang zu r Sakristei die auf der B eerdigung des Landeshaupt* 
m annes über das Län Å b o—B jörneborg Eric von der Linde im J. 1666 benutzte Trauer* 
fahne gefunden. Sie ist aus dicker schwarzer Seide u nd  trägt eine lange m it gol* 
denen  B uchstaben aufgem alte Inschrift. Längs dem an der Fahnenstange befestigten 
Saum läuft ein O rnam ent in G old, Rot u n d  G rün  u n d  un te r dem Text sind  mit 
einer ro ten  Rosette zusam m engebundene Eichenzweige m it g rünen  B lättern darge* 
stellt. Einige fliegende goldene G ranaten  m it Feuerzungen füllen die Seitenflächen 
aus. D ie schwarze G rundfarbe ist b raun  gew orden u n d  die Feuchtigkeit hat m anche 
untilgbare Spuren dem Tuche aufgedrückt, der Text jedoch hat beinahe vollständig 
gedeutet werden können.

N eu erw erb u n g en  d er  g e sc h ic h tlic h e n  A b te ilu n g  d es  N a tio n a lm u seu m s  
1926—1929. (K. K. M einander). S. 43—50. — V on den E rw erbungen sind abgebildet: 
S. 1. D ie Fahne des 2. Regimentes des karelischen Korps 1918; S. 4 B ratenw ender 
für ein ganzes Tier, gefunden am U fer des W uoksen im Ksp. S. Andre®  unw eit 
W iborg; S. 6  D egen, der dem G eneral M ichael Petrow itsch D olgoruki, gefallen in 
der Schlacht an der W irtabrücke 1808, gehört hat; S. 7 Vase aus R örstrand 1772 
u nd  Teetisch aus R örstrand 1769; S. 8  Portrait des O berstleutnan ts G ustaf A dolf 
v. Y hlen (1728—1805) von  O. A renius.

F in n lä n d isch e  A ltsa ch fo rm en  a u s  d er  E ise n ze it . 2. F eu er stä h le  m it 
B ro n zeg r iff . (N . Clewe). S. 51—60. ln  der jüngeren  Eisenzeit em pfängt F inn land 
wie schon in  den vorhergehenden  Perioden Einflüsse aus den benachbarten  Kultur* 
gebieten. Obgleich die Im pulse zum eist aus dem Süden und  dem W esten kommen, 
deuten  gewisse U m stände auch au f östliche V erb indungen hin . Ein A usdruck dafür 
ist das A uftreten  von gewissen Feuerstählen mit Bronzegriff.

Diese grosse u nd  w eitverbreitete G ruppe scheint im Kamagebiet heimisch zu 
sein. H ierfü r spricht die grosse Zahl der do rt vorkom m enden Typen. Allgem eine 
Varianten sind fo lg en d e : a der Griff w ird von zwei Vogelfiguren u n d  einer zwischen 
ihnen  befindlichen M enschenfigur gebildet, b zwei gegeneinander gewandte Tier* 
köpfe, c zwei Reiterfiguren, d S teinbock m it rückw ärtsgewandtem  Kopf, e »wei* 
dende» Tierfigur. V on diesen T ypen  haben sich b u n d  c bis nach Skandinavien 
ausgebreitet; in  F inn land  sind 2 bez. 7 Exemplare gefunden. A us der Karte A bb. 
2 schein t hervorzugehen, dass T ypus c eine ausgeprägt westliche V erbreitung hat, 
w ährend Typus b sich in  erster Linie auf das Kam agebiet konzen triert. D er west* 
liehe C harakter des Reiterfeuerstahles ist recht auffallend. Ein näheres Studium  der 
Feuerstähle vom  T ypus b gestattet uns aber auch un te r ihnen  eine westliche, in 
T eknik  u n d  A usform ung einheitliche C ruppe zu unterscheiden. Diese in West*
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russland, Skandinavien un d  F inn land  gefundenen Feuerstähle vertreten  gleichwohl 
kein speziell nationales Kunstgewerbe, sondern  müssen als fü r die A usfahr herge» 
stellte Erzeugnisse betrachtet w erden. Das bisher vorliegende M aterial lässt aller» 
dings noch keine nähere Feststellung der H erstellungsorte zu. D ie grösste Wahr» 
scheinlichkeit spricht hier für die warägischen K olonien in  W estrussland. Die 
grosse A nzahl der in  F inn land  gefundenen Feuerstähle m it B ronzegriff zeugt von 
recht lebhaften  V erb indungen m it dem O s te n ; doch ha t der östliche Einfluss in 
F inn lands w ikingerzeitlicher K ultur keine grössere B edeutung gehabt.

D ie e r sten  G erm an en . (A rno ld  N ord ling). S. 61—93. Anlässlich des Buches 
»Die G erm anen» v on  Prof. T. E. Karsten w ird  die bekannte, u. a. von  Prof. 
A. M eillet eine Zeitlang verteidigte A nsicht diskutiert, die Germ (anen( hä tten  ur» 
sprünglich eine n icht i(n)d(o)germ . Sprache gesprochen. (Seite 61 f.).

M an vergleiche den G rad von A ltertüm lichkeit des Germ, n u r  m it dem selben 
anderer idgerm . Sprachen m it gleich ju ng er litterarischer T radition . ('S. 62).

Die idgerm . A blautsstufen sind  im Germ , gut von einander ge trennt geblieben, 
w enngleich sie in  veränderter Gestalt au ftreten : z. B. die gew öhnlichste idgerm. 
A blautsreihe e ^ o c » i  N u ll erscheint in  der Regel als a u. G anz in  der
selben W eise ist die germ. B ehandlung der idgerm . Explosivlaute insofern  eine 
konservative, als die verschiedenen R eihen gut von  einander geschieden blieben, 
w enngleich sie in  veränderter G estalt auftraten . (S. 62—64). So w erden die wichti» 
gen idgerm . A blautsvokale e u nd  o, kurz u n d  lang, im Germ , auseinandergehalten, 
und  die m eisten idgerm. K urzdiph thonge w urden als D iphthonge erhalten, u nd  
zwar sow ohl in Anfangs» als in M ittelsilben. Die K o nsonantenverb indungen  haben 
sich grösstenteils wesentlich in tak t bis in die älteste bekannte Germ.»Sprache 
gerettet (S. 64—66). Das Germ , bew ahrte noch in  jüngste r vorlitterarischer Zeit 
sechs Kasus im Singular der idgerm . o»Stämme, etwas früher w ahrscheinlich sogar 
alle acht, ferner Reste der Dualis»Kategorie bis spät in  die historische Zeit h inein , 
altertüm liche D eklinationsw eisen m it A blautsw echsel im Stammschlusse, un d  in  
vorlitterarischer Zeit sogar eine D eklination  m it A blautsw echsel in der W urzel. Es 
bew ahrt noch zu unserer Zeit A blautsw echsel in den Tem pussStäm m en u n d  bew ahrte 
in  vorlitterarischer Zeit vielleicht eine PräsenssFlexion m it A blautswechsel. (S. 6 6  f.) 
Das historische Germ, zeigt noch Ü berbleibsel des idgerm . M edium s der V erbal
flexion, ausser dem Indikativ  auch zwei der drei ursprünglichen M odi, die sicher 
idgerm . Tempus»Stämme des Präsens u nd  Perfektum s u n d  auch, in vorlitterarischer 
Zeit, irgend einen mit der alten Perfektflexion gleichzeitigen Rest einer idgerm . 
Aoristflexion. D ie idgerm . Tempus»Stämme drückten ursprünglich  A k tionsarten  aus, 
u nd  diese B edeutung w urde in  den germ. Präterito»Präsentien beibehalten . (S. 6 8  f.)

D ie von Dr. S. Feist angegebene Prozentzahl der n ich t etym ologisierbaren 
W örter der deutschen Sprache ist ohne W ert, wie schon eine aufm erksam e Muste» 
rung  seiner Beispiele erkennen lässt. Schon als die erste Auflage (1914) des Buches 
Dr. Feists über »Indogerm anen u nd  G erm anen» erschien, hatten  vor allem nordische 
W ortforscher gezeigt, dass die m eisten der betreffenden W örter auf idgerm . Boden 
ausserhalb des Germ, m ehr oder weniger sicher A n knüpfun gen  haben. A ber noch 
in  der d ritten  Auflage (1924) w erden genau dieselben Beispiele gegeben, u n d  in 
Prof. Karstens Buch »D ie G erm anen» (1928) sind  sie alle abgedruckt w orden. 
(S. 69—71). D er ältere germ. W ortschatz ist n u r lückenhaft zu uns gekom m en. 
Gewiss sind viele altererbte W örter im Germ , frühzeitig verlo ren  gegangen un d  
neue aufgekom m en, aber so was geschieht auch, wo gar kein Sprachtausch sich voll» 
zieht. Sicher nicht»idgerm. Bestandteile sind  in  den O rtsnam en des ältesten be» 
kannten  germ. Siedelungsgebietes n icht nachgewiesen w orden. (S. 71—73).
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Die älteren Ostsee*Finnen, die E trusker u n d  ein Teil der VorsGriechen hatten 
im A n lau t übe rh au p t n u r  e i n e  ExplosivsReihe, näm lich unaspirierte T enues (oder 
stimmlose M edien). A ber die Grossrussen, Röm er u nd  G riechen in den früher von 
jen en  V ölkerschaften bew ohn ten  G egenden haben wenigstens z w e i  idgerm . Explo« 
siv»Reihen auseinandergehalten, sow ohl Tenues als M ediae, u nd  diese letzteren 
als s t i m m h a f t e  Laute bew ahrt. Ist es denn  um gekehrt glaubhaft, dass die 
germ. V erschiebungen die N achw irkungen von  einer oder m ehreren vorddgerm . 
Sprachen seien, von denen m an gar nichts' weiss u nd  die wegen der Nachwirkung 
gen der Eiszeit jedenfalls von viel dün neren  B evölkerungen gesprochen w urden 
als diejenigen der M ittelm eerländer? (S. 73 f.). W er die germ. Lautverschiebung 
frem dsprachlichem  Einfluss zuschreiben will, muss entw eder mit m ehreren (Dr. Feist 
m eint zwei) zeitlich getrennten  frem den Beeinflussungen rechnen, was zu kompli» 
zierten u n d  w illkürlichen H ypothesen  führt, o d e r  er muss z u g l e i c h  m it in terner 
Entw ickelung rechnen, d. h. eine T heorie als H ilfshypothese benützen, welche an 
und  für sich genügt, um  den g a n z e n  V organg zu erklären. — ln  den m eisten idgerm . 
Sprachzweigen hat sich die idgerm. bli»Reihe nach der idgerm . bsReihe h in  verschoben. 
Im Germ , haben die Laute der idgerm . p=Reihe früh die explosive A rtiku lation  
aufgegeben u n d  sind  spirantisch geworden; die V ariationsm öglichkeiten der idgerm. 
hsReihe w urden demgemäss verm ehrt, u nd  wie in jen en  Sprachzweigen ist auch 
die idgerm . f>h=Reihe verschoben w orden. D ie G renzen aber zwischen diesen idgerm. 
R eihen w u rd en  beibehalten, w ährend  in  jenen  Sprachzweigen die idgerm . bh-. und 
fcsReihen zusam menfielen. D er wesentliche U nterschied zwischen dem Germ u n d  je* 
nen Sprachzweigen scheint darin  zu liegen, dass die V erschiebung au f verschiedenen 
Punkten  angefangen hat. (S. 74—77). Das im Dän(ischen) und  im Isl(ändischen) stattge* 
fundene Stim m loswerden der germ. M edien und  die dän. A ffrizierung des germ. 
t  sind Vorgänge ganz derselben A rt wie bei der urgerm . u nd  der althochdeutschen 
Lautverschiebung. D araus ersieht man, dass auch jene älteren V eränderungen sich 
ohne frem de Einflüsse haben vollz iehen können . Dass auch die genannten  jünge* 
ren Vorgänge n u r  die N achw irkungen des ersten unddgerm . Impulses seien, wird 
n iem and ernstlich behaupten  wollen. Die M öglichkeit von  sprachlichen Atavism en 
T ausende von  Jahren  nach einer Sprachm ischung kann ja m it den M endel’schen 
Gesetzen n i c h t  bewiesen w erden. (S. 77—79). Im Dän. sind die germ. Tenues u. a. 
zu tönenden  Spiran ten  gew orden, und  die germ. M ediae haben ih ren  Stimm ton 
eingebüsst. In  den verschiedenen idgerm. Sprachzweigen haben sich verschiedene 
G ruppen  der idgerm. Laute verändert. Im Germ , hat die V eränderung vor allem 
die Explosivlaute betroffen. Das Germ, hat deshalb vom  vergleichenden idgerm. 
G esichtspunkte aus betrachtet bei allem Konservatism us ein befrem dendes Aussehen 
bekom m en. Ä hnliches gilt auch von dem k o n s e r v a t i v e n  heutigen Isländisch, das 
sehr frem dartig anm utet, w enn m an die altskandinavischen (altnordischen) Lautwerte 
den heutigen isl. gegenüberstellt. (S. 79—81).

D ie idgerm. A kzentlagen b lieben im Germ , noch nach der Lautverschiebung 
wesentlich erhalten. N u n  ist aber die N achahm ung des Akzentes einer frem den 
Sprache m it den allergrössten Schwierigkeiten verbu nden , u nd  dies gilt auch von der 
Akzentlage. Die A nnahm e, dass eine frem dsprachliche B evölkerung entsprechende 
Akzentlagen gehabt hätte wie die kom plizierten idgerm ., w ürde ganz w illkürlich 
sein. Es ist som it kaum  wahrscheinlich, dass eine solche B evölkerung, welche es 
n icht fertig brachte, die idgerm. K onsonanten  richtig  auszusprechen, sich die id 
germ. A kzentlagen hätte zueignen können . — Die A rt des A kzentes ist im Germ , 
wesentlich exspiratorisch (aber z .B . im Isländischen u n d  Schwedischen n i c h t  stark 
exspiratorisch) geworden. So ist es früh sogar auch im Sanskrit un d  im Griech.
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gegangen. D er A kzent ist im Germ, später hauptsächlich an die erste Silbe ge» 
bu n d en , aber auch das ist von  idgerm . u nd  urgerm . S tandpunkte aus gesehen nicht 
m erkw ürdiger als die sekundäre R egelung der A kzentlage im Sanskrit, G riech. und  
Latein. (S. 81-83).

U n ter den in  schwed(ischen) G renzdialekten auftretenden  L ehnw örtern aus 
dem Finn(ischen) u n d  dem Estn(ischen) befinden sich einige R ückentlehnungen. 
D ie schwed. tönend en  M edien w urden  von den F innen  un d  Esten durch  die ein» 
heim ischen unasp irierten  Tenues (oder stim m losen M edien) ersetzt, u n d  diese Te» 
nues»Mediae bei der R ückentlehnung  in  schwed. G renzdialekte w iederum  durch  die 
schwed. Tenues. A ber die stim m haften M edien der betreffenden schwed. Grenzdia» 
lekte sind a u f  s c h w e d .  G e b i e t e  nie zu T enues gew orden, wie auch in  analogen 
Fällen von  R ückentlehnungen n u r der W ortbestand, n ich t aber der Lautbestand 
verändert w orden ist. D er V organg ist som it kein G egenstück zum  W andel der 
idgerm . M edien in  urgerm . Tenues. (S. 83—85).

Das Finnlandsschw ed. aber auch norw egische u n d  dän . Verbum  kana, das 
u. a. 'gaffen' bedeutet, ist n icht eine vom  Finn. beeinflusste Form  des nordischen 
Verbum s gana  'gaffen', wie prof. Karsten m eint, sondern  beide gehören seit ur» 
idgerm . Zeit verschiedenen W ortg ruppen  an.

D er ostrobottn ische O rtsnam e Kändron  u nd  Kändros ist kein A ppellativum  
m it der B edeutung 'G ans'; Prof. Karsten giebt ohn e V orbehalt eine solche Bedeu» 
tung  an, hat aber in  einem  früheren  W erke den N a m e n  m it einem germ. W orte 
fü r 'G änserich ' n u r beiläufig v e r g l i c h e n .  D er Nam e kann m it dem altenglischen 
gan(d)ra n ichts zu tun  haben; dies gilt auch ganz abgesehen von  dem  A nlau t. Die 
urgerm . L autverbindung »anr» w ürde im heutigen Schwed. als »ir» auftreten. (S. 85 f.).

Prof. Karsten m eint, die ältesten Germ . F inn lands u n d  Baltikum s hä tten  eine 
andere germ. A bstam m ung als die Skandinavier gehabt u n d  seien »sprachlich und  
w ohl auch sonst» n ich t »wirkliche ’S u ionen’ (Svear)» gewesen. D ie sprachlichen 
Q u e l l e n ,  die heutigen Finnland» un d  Estland»schwed. M undarten , zeugen aber, 
nam entlich durch  ih ren  W ortschatz, ganz entschieden von H erk un ft aus den nörd» 
liehen Teilen von  Schweden. (S. 8 6 ).

Prof. Karstens D arstellung giebt im E inzelnen zu verschiedenen Beanstand* 
ungen Anlass, z . B.  in  einer N ote, wo er sich gegen M eillet, Lidén u n d  Falk 
w endet, ohne dabei den erstgenannten zu nennen  u n d  ohne verstanden zu haben, 
w ovon die Rede ist. (S. 87 f.). 7

Es ist auffallend, dass die Sprachforscher sich meistens weit vorsichtiger über 
m utm assliche E inw irkungen von  Substratsprachen äussern, wo diese Sprachen we» 
nigstens einigerm assen b ekann t sind, als w enn sie m it Substratsprachen rechnen, von 
deren Existenz m an gar nichts weiss.

D ie H altung  Prof. M eillets gegenüber den germ. Sprachen ist eine andere 
als gegenüber dem Latein: 1) w enn er sich über die idgerm . Besieger der boden» 
ständigen B evölkerung äussert (S. 8 8  f. bez. 61), 2) w enn er einerseits bei dem 
durch die Schrift konservierten Latein stehen bleibt, aber andererseits das späte Auf» 
treten einer konserv ierenden germ. L itteratur n ich t berücksichtigt sondern  vielm ehr 
seine Blicke au f die am m eisten veränderten  germ. Sprachen unserer Tage richtet 
(S. 89 f.), 3) w enn er sich ü ber die im G anzen gleichartige L autbehandlung  der 
idgerm . Liquidae in  den germ. Sprachen u n d  im Latein äussert (S. 90 f.), 4) be» 
treffs der B ew ahrung der idgerm . Dualis»Kategorie in  den germ. Sprachen, bezw. 
der N icht»Bewahrung im Latein (S. 91 f.).

Die Ä usserungen Prof. M eillets über die A bstam m ung der germ. Sprachen 
haben  gewechselt. Prof. M eillet richte t sich aber in  d e r  l e t z t e n  Z e i t  in  seinen
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für Spezialisten geschriebenen A n z e i g e n  in  dem B ulletin de la Société de Lin» 
guistique de Paris entschieden gegen Forscher, die der M einung sind, dass das Germ, 
m ehr als andere idgerm. Sprachzweige von nicht idgerm . Seite her beweislich beein» 
Musst sei. (S. 92 f.).

D ie Sprachgeschichte liefert keine Beweise fü r eine um stürzende vorsidgerm. 
Einw irkung au f die germ. Sprachen. D ie R eihenfolge der am m eisten auffallenden 
V eränderungen (Lautverschiebung vor V eränderung der Akzentstellen) sowie die 
Vorgänge bei der Lautverschiebung, sprechen am ehesten für in te rne Entwickelung.
Selbst die Lautverschiebung zeugt von  unu n terb rochener T radition . (S. 93).

Zu d er  F rage n ach  dem  U rsp ru n g d er Sk i in F en n o sk a n d ia . (T. I.
Itkonen). S 94—100. Polem ik gegen Prof. K. B. W iklund.
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