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INSKRIFTEN VID »METAVARA» 

I april 1916 förekommo i Svenska Dagbladet ett par insändare rörande 
den latinska inskriptionen vid >Metavara». Då de härvid meddelade upp
gifterna voro ofullständiga och citeringen felaktig, och då över huvud den 
sida av problemet, som berör läsarterna, hittills icke synes ha vunnit be
aktande,1 förefaller frågan vara värd en förnyad behandling, men denna 
gång ur filologisk synpunkt. 

Som bekant företog år 1681 den franske lustspelsförfattaren Jean-
Francois Regnard en resa till Lappland, vilken han efteråt har skildrat i 
»Voyage de Laponiex* Han berättar här, huru han tillsammans med två 
vänner bätiedos färdados uppför Torne älv till Jukkasjärvi by och efter 
ett dygns uppehåll därstädes fortsatte färden upp till Torne träsk med 
några lappar som vägvisare. Här tyckte sig resenärerna skåda världens 
ände, en sensation, som do hugfäste dels gonom att åt ett berg giva nam
net »Metavara» (av dot latinska m e t a , vändpelare, och det finska v a r a , 
borg), dds gonom att där uppställa en sten med en latinsk inskription, 
som Regnard återger på följande sätt: 

Gallia nos genuit: vidit nos Africa: Gangem 
Hausimus, Éuropamque oculis lustravimus omm-iii: 
Casibus et variis acti terraque marique 
Hic tandem stetimus, nobis ubi defuit Orbis. 

De Fercourt, De Corberon, Regnard. 
18 Augusti 1681.3 

Dessa verser hado resenärerna förutseende nog författat redan under 
uppehållet i Jukkasjärvi och enligt Regnards egen uppgitt inristat på 
den förutnämnda stenen, vilken de sedan fraktade med sig upp till Torne
träsk.4 Samtidigt läto de emellertid också inrista dem på en minnestavla 
av trä och uppsätta denna i Jukkasjärvi kyrka, varest den alltjämt sitter 
till vänster om altaret. 

Är 1718 företog en annan fransman vid namn Aubry De La Motrayo 
likaledes en resa till Lappland. Färdandes i akkja, nådde han med en av 
Rognards vägvisare som skjutskarl fram till berget >Motavara> och hade 
turen att på en klippa påträffa den av mossa redan överlupna inskriften, 
vilken efter honom ingen har lyckats återfinna. Han avtecknade den-

1 Jfr Hilding Kjellman, >Rognards resa i Lappland>, i STF:s årsskrift 
1931, s. 235—258. 

2 J. F. Regnard, Oeuvros, tome I, Amsterdam 1753, s. 49—159; ny upplaga 
Paris 1770, s. 73—179. Jag citerar i fortsättningen efter denna senare 
upplaga. 

3 Regnard, s. 123. Men s. 147 lyder dateringen: Anno 1081, die 21 Augusti. 
— Kjellman s. 245 utelämnar i tredje versen ordet acti, väl cn lapsus 
calnmi? 

4 Regnard, s. 121. 
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Minneslavlun i Jukkasjärvi kyrka. — Memorial picture in Jukkasjärvi Church. 

samma och har i sin roseskildring återgivit den,5 men med sista vers
radens ordföljd förändrad och med ett tillägg till dateringen: 

Stetimua hic tandem, nobis ubi defuit Orbis. 

Ad Pescomarcam 18. Aug. 1681.* 

Denna vers är metriskt felaktig, i det don börjar med en tribrachys 
(tre korta stavelser) i st. f. en daktyl. Det kunde då ligga nära till hands 
att misstänka, att La Motraye avskrivit versen felnkligt. Men nu är att 
märka, att den förutnämnda minnestavlan företer samma ordföljd.7 Där
emot saknas tillägget på tavlan. Frågan är då, vilkendera läsarton som 
iir äkta, och huru skiljaktighoterna skola förklaras. 

Enligt min mening ha Regnard och hans kamrater i själva verket givit 
verserna samma ordalydelse på siiviil stenen som trätavlan, så att den 
senare ger en exakt kopia eller duplett av versionen på stenen. Efter
som båda inskrifterna ombesörjdes samtidigt av Regnard och hans vän
ner personligen, är ett annat förhållande osannolikt. Efter återkomsten 
till Frankrike har Regnard måhända under utarbetandet av sin reseskild
ring observerat, att fjärde versraden var felaktig, ocli då korrigerat donna, 
utan hänsyn till originalet. Ortsangivelsen åter har troligtvis skett först 
efter ankomsten till slutmålet, då man väl icke kunnat angiva dotta i 
förväg.8 Därav förklaras också, att namnet icke förekommer på trätavlan. 
Att det sedan utelämnats i reseskildringen, kan bero på ofullständiga 

8 A. De La Motraye, Resor. Urval och översättning av II. Hultenberi;, 
Stockholm 1918, s. 224. 

• Ibid. not 262 identifierar professor K. B. Wiklund denna ort med 
Peskenjarka, >Pcske-näset>, i sydöstra delen av Torne träsk. 

7 Jfr fotografien här ovan. återgiven även hos Kjellman, s. 243. 
8 La Motraye uppger 1. c, att den honom ledsagande lappen sade sig 

vid ifrågavarande tillfälle ha sett fransmännen inrista något, som han 
icko förstod, ooh detta kan ha varit just ortsnamnet, om vilket vägvisarna 
tordo ha givit dem besked. 
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reseanteckningar. En allmän ovedorhältighet anses ju även i övrigt kän
neteckna Regnards skildring.' Däremot är La Motrayes tillförlitlighet om
vittnad.10 Man äger därför rätt att godtaga dennes utsago, att inskriften 
verkligen hndo den form han uppgivit. Varför skulle La Motraye till 
exempel ha interpolorat orden Ad P o s c o ra a r e ara? Varje motiv till 
texttörfalskning saknas. 

Resultatet av denna textkritiska granskning skulle alltså bli, att den 
nu försvunna inskriften vid >Motavara:> i metriskt avseende varit felak
tig och att den äkta lydelsen återfinnes på minnestavlan i Jukkasjärvi 
kyrka samt hos La Motraye, vilka måste anses utgöra våra primära käl
lor, medan n andra sidan Regnards återgivande av texten är en omarbetning, 
utförd vid on senare tidpunkt. 

Slutligen vill jag försöka ge en metrisk översättning:11 

Gallien födas oss såg: oss Afrika sett; vi ur Ganges 
Druckit, och hela Europa med egna ögon vi skådat. 
Sedan av skiftande öden vi drivits på land #och på haven. 
Äntligen här vi gjort halt, där världen för oss tagit ända. 

Arvid G-.son Eig 

FLINTYXA MED TRÄSKAFT FRÅN SÖDERMANLAND 

I mars 1947 överlämnade fru Ruth Grill, förutvarande ägare av Abbotnäs 
gård i Flöda sn, Södermanland, numera bosatt i Stockholm, ett stort, vackert 
exemplar av en tunnackig flintyxa såsom gåva till Statens historiska mu
seum (inv. 23 701). Yxan hittades redan 1898 av hennes rättare Karlsson, 
numera död sedan länge, vid plöjning 1 en kärrmark vid Staafs gruva, till
hörande Hällefors bruk. Att den länge legat i vattcnhaltig mark framgår 
för övrigt av dess bruna järnoxidpatina. Dot märkligasto med detta fynd är 
icko yxan i och för sig, ehuru så stora och vackra flinfyxor icke äro sä 
alldeles vanliga i de mellansvenska landskapen, utan den omständigheten att 
hittaren uppgav sig ha funnit även ett triiskaft hörande till yxan ifråga. 
Detta är emellertid, sorgligt nog, sedan länge törkommet. Så vitt jag vet, 
känna vi frän svensk jord hittills blott ett enda träskaft till en stenåldersyxa, 
nämligen ett från Alvastraboplatsen, vilket med all sannolikhet hört till en av-
do inånga dubbeleggade skafthålsyxor, som tillvaratagits därstädes. Eftersom 
flintyxan från Staafs gruva påträffades i »kärrmark» är det ingenting i och 
för sig osannolikt i uppgiften om ett tillhörande triiskaft, ehuru numera full 
visshet i denna intressanta fråga tyvärr icke kan åstadkommas. 

Axel Bagge 

• Kjellman, s. 249. Man observere särskilt den ovan i not 3 (utpekade 
bristen på exakthet i återgivandet av datum. 

10 Kjellman, s. 246, och Samuel Bring i Inledningen till La Motraye, 
s. XIV f. 

II Verserna äro översatta även av K. B. Wiklund, STF:s årsskrift 
1901, s. 360. 
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