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SMÄRRE MEDDELANDEN 

ETT 2000-ÅRIGT KINESISKT HUS FUNNET 
I SYDSIBIRIEN 

Icke långt från staden Minusinsk i Sibirien ligger vid Jenisej flodens 
västra strand den lilla staden Abakan. Utanför staden utbreder sig en 
väldig stepp, känd för sina talrika, i stor skala plundrade forntida 
gravar, fulla av bronsföremäl från tiden före Kr. f. Under anläggning av 
en väg 12 km SV om Abakan vid kolchosen Sila grävde arbetarna 
genom en 2 m hög kulle, varvid talrika tegelskärvor iakttogos. En 
kvinnlig arkeolog vid Minusinskmuscet, V. P. Levasjova fick under
rättelse om fyndet och anställde 1941 förberedande undersökningar, som 
sedan fullföljts av arkeologer från Moskva och Krasnojarsk. Det visade 
sig, att kullen dolde resterna av en byggnad, som under århundradenas 
lopp täckts av material från översvämningar av floderna Taseba och 
Abakan. I översta lagret anträffades brandrester, som av utgrävarna 
uppfattades som härrörande från rituell förbränning. Djupare ned lågo 
väggar och golv av stampad lera, de förra utan särskilda grundvalar 
uppförda på en avjämnad yta med ett antal pä varandra lagda, 4—6 cm 
tjocka horisontala skikt. Då murarna också voro fullt vertikala, finns 
det anledning tro, att de byggts upp inom ett slags gjutform av bräder 
(jfr nutida cementgjutning), som avlägsnades sedan väggen blivit färdig. 
Inga fönsteröppningar upptäcktes i de kraftiga murarna. En kvadratisk, 
med lera igenmurad öppning strax ovanför golvet har sannolikt haft 
samband med en värmeledningskanal. 

En större byggnad med upp till 2 m tjocka murar var genom en 
1,8 m tjock mellanvägg uppdelad i två rum, det ena 12X12 m, det andra 
12X6 m. De förbundos genom en öppning, som avsmalnade mot det 
mindre rummet i väster. Husets längdriktning löpte nämligen ö—V. I 
östmuren fanns också en portöppning, och vid denna hittades en port
klapp av brons i form av en behornad ansiktsmask, genom vars kon-
vextböjda näsa löper en ring (fig. 1). Den kan möjligen karakteriseras 
som ett slags tao-tieh-mask med mustascher, tänder, hårlockar eller 
kindskägg och öron samt en tiara mellan hornen. Portklappen låg pä 
rester av trädörren och täcktes av ett lager nedfallna taktegel. Ännu en 
sådan portklapp anträffades på ett annat ställe, där förmodligen också 
en dörr varit anbragt nära en värmekanal. Ytterligare en del murrester 
upptäcktes men ha ej fullständigt framgrävts. Det hårdpackade ler
golvet nådde en tjocklek av 20—25 cm. 

Här och var funnos trästolpar, som tjänat till stöd för takbjälkarna. 
De voro neddrivna 60—80 cm under golvytan och vilade där på sand-

169 



S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

stensplattor. Ett liknande bygg
nadssätt har observerats i ett pa
lats i Anyang i Kina, som torde 
gå tillbaka till 1300-talet före 
Kr. f. 

Av stort intresse var uppvärm
ningssystemet. Detta utgjordes av 
60 cm djupt nedgrävda små ka
naler med sakta inåt sluttande 
väggar, skodda med sandstens
plattor och även täckta med dy
lika, väl infogade i varandra. 
Dessa kanaler förenades sinsemel
lan och bildade ett helt nät, ge
nom vilket varmluften fördes. 
Centralugnen, där denna varmluft 
alstrades, hade vid nedskrivandet 
ännu icke upptäckts på grund 
av utgrävningens ofullständighet, 
men man iakttog, att ledningarna 
flera gånger lagats. Uppvärm
ningen räckte kanske ändå inte 
till för den sibiriska vintern, utan 
här och där synas glödpannor med 
brinnande kol varit uppställda. 

De smärre rum, som anslöto sig 
till den centrala byggnaden ha 
ännu ej undersökts. 

Takteglen voro av två olika storlekar, dels breda, lätt konkava, ränn
formiga 60X40 cm stora och i genomsnitt 2 cm tjocka, dels smala halv
cylindriska 60X16 å 17 cm av 1 cm:s tjocklek. De breda takteglen fram
ställdes i särskilda matriser, de smala på drejskivor, varefter de klövos 
i ännu mjukt tillstånd och sedan brändes. Olika tecken ha inpressats 
eller inristats i den obrända leran. De sägas likna bokstavstecken i de 
orchonska runinskrifterna från 500—700-talet. På astragal-spelbrickor 
funna vid grävningar i Sydsibirien har man också funnit liknande 
tecken, och dessa tillskrivas Han-dynastiens tid liksom fallet är med 
det nu upptäckta huset. 

Vissa halvcylindriska taktegel, som i nedre kanten av taket täckte 
en bjälkes ändparti, voro avslutade i undre ändan med en rund skiva, 
på vilken instämplats en kinesisk inskrift. Denna har av akademikern 
V. M. Alexejev tolkats sålunda: »Åt himmelens son (= kejsaren) 1000 
års fred och åt den (kejsarinnan) som vi tillönska 1 000 höstars glädje 
utan sorg.» Inskriften anses av Alexejev tillhöra tiden omkring Kr. f., 
alltså Han-dynastiens epok (fig. 2). 

Fig. 1. Dörrhandtag (dörrklapp) av brons 
i form av demonmask, funnet i kinesiskt 
hus nära Abakan vid Jenisej i Sydsibi
rien. Han-dynaslien. — Doorhandle (door-
knocker) in the shape of a demon's mask, 
found in a Ghinese house near Abakan 
al Yenesei in South Siberia. Han-dynasly • 
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Fig. 2. Kinesisk inskrift, inslämplad på ändavslutningen av ett halvcylindriskt 
taktegel. Funnen i kinesiskt hus från Han-dynastiens tid nära Abakan i Sydsibi
rien. — Chinese inscription stamped on the terminal section of a semicylindrical 
roofingtile. From a Chinese house near Abakan in South Siberia. Han-dynasty. 

Modeller i lera av dylika hus med nedåtriktade halvcylindriska tak
tegel, som uppvisa en rund avslutningsskiva, äro kända från Han-tidens 
tegelgravar och boplatser nära Port Artur i södra Mandjuriet. De nämnda 
takteglens läge längs husets fyra sidor tyder på, att taket sluttat åt alla 
håll, alltså varit ett slags valmtak. 

Man upptäckte också en mängd släta tegel 24X24 cm, ornerade med 
i sicksack upprepade granrisornament och tillverkade i formar. De 
tyckas ha varit anbragta ovanför dörröppningarna och även utgjort en 
yttre fris. 

De förut omtalade bronsmaskerna bära icke kinesiska utan väster
ländska anletsdrag. De föreställa vidunder eller avskräckande demoner, 
och det kunde väl förefalla kineserna naturligt att förläna dessa ett 
främmande, västerländskt utseende. Den ryska författarinnan tror emel
lertid att de tillverkats av inhemska, jeniseiska konstnärer, som blott 
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bevarat det kinesiska schemat, men modellerat ansiktena efter inhemska 
typer. 

I Minusinsk-området levde vid denna tid, de ljushåriga, blåögda 
dinlinerna, vilkas kultur uppkallats efter floden Tasjtyk nära Minusinsk. 
(ca 200 f. Kr.—400 e. Kr.). De hade varit bosatta i dessa nejder åt
minstone sedan 700-talet före Kr. f. under den epok (700—200), som 
kallats Taf/arsfc-tiden (efter ön Tagarsk nära Minusinsk). De omtalas 
under denna tid i kinesiska källor. Möjligen ha de varit besläktade med 
skyterna. Efter Kr. f. uppblandades de så småningom med de mongo
loida chakaserna, vilka senare blevo härskande i dessa trakter och 
anses ha efterlämnat de s. k. orchoninskrifterna. Det är alltså dessa 
dinliner som den ryska författarinnan vill se återgivna i de båda brons-
maskerna, och hon framhåller, att de likna de gipsmasker, som man 
funnit i Tasjtyk-gravarna. 

Bland andra föremål som hittades i det kinesiska huset märkes en 
sönderslagen, ljusgrön nefritskål, diverse järnföremål, såsom krampor, 
plattor, gångjärn, bultar, en kniv med ring i ändan, vidare en korall-
pärla, bältesölja av brons och örhänge av S-formad guldtråd. 

Märkligt nog saknades keramik med undantag av några skärvor 
Även djurben voro mycket sällsynta. Husets huvudparti hölls rent och 
snyggt. Det innehades av en hög herre. 

Det vore ju tänkbart, att huset vid den n. v. kolchosen Sila tillhört en 
infödd storman, men det saknar inhemska drag. Troligare är, att det 
byggts av kineser för kineser. Och härvid erinrar författarinnan om en 
bekant historisk händelse, som ägde rum 99 f. Kr. f. under en framstöt 
mot barbarfolken i norr, mot Hiung-nu. Kejsar Wu-ti sände sin bästa 
general Li-Kuang-li upp mot Tian-sjanbergen, där han i strider mot 
hunnerna förlorade 7 000 man. Eftertruppen, på 5 000 man, som anfördes 
av hans son- eller dotterson Li-Ling, lyckades dock vinna en seger, 
varvid han enligt kinesiska källor nedgjorde 10 000 man. Slutligen måste 
han dock inför övermäktiga fiender dra sig tillbaka och ge sig fången. 
Han kvarstannade hos hunnerna och fick ett område att härska över. 
Hunnernas khan skänkte honom en dotter till hustru. 

Så berättar den ryska författarinnan efter Jakint Bitjurin, en rysk 
missionär, som i förra hälften av 1800-talet översatte en del kinesiska 
arbeten. Kanhända har det kinesiska huset vid mellersta Jenisej till
hört just denne Li-Ling. 

Henri Cordier berättar emellertid i sin Histoire générale de la Chine I, 
s. 233, att Li-Kuang-li själv efter förnyade strider åren 97 och 90 be
segrades och tillfångatogs, men blev synnerligen väl behandlad av 
hunnerna och drogs över pä deras sida. Alltså skulle han kunna ha 
varit ägare av det nyupptäckta kinesiska huset. 

Det märkliga fyndet har publicerats av L. A. Evtiuchova och V. P. 
Levasjova i Kratkie Soobséenija XII, utgiven av sovjetryska vetenskaps
akademien 1946. 
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Aren 1945 och 1946 fortsattes och avslutades grävningarna i den här 
omnämnda byggnaden.' Lermurarna nådde pä vissa ställen ännu en höjd 
av 1,8 m. Den i de fyra väderstrecken orienterade byggnaden mätte 
frän norr till söder 35 m i längd, från ö—v 45 m. I byggnadens mitt
parti fanns en kvadratisk sal på 132 kvm. Denna omgavs på de 4 sidorna 
av 20 smärre rum, vart och ett med 28—30 kvms yta. De voro sinsemel
lan förbundna med dörrar. Mittsalen uppvisade 7 dörrar. I sydöstra hörn
rummet upptäcktes en tidigare sökt värmeugn under golvet. Den var 
byggd av stenplattor och mätte 2,80 X 1,60 m. Värmeledningarna från 
denna ugn täckte dock blott on mindre del av huset. Även eldstäder för 
matberedning påträffades. 

Förf. har framlagt tvä rekonstruktionsförslag, beroende pä, om bygg
naden haft tvä eller tre våningar. Ytterligare ett par dörrhandtag med 
demonmasker ha anträffats och även enstaka bitar av hunniska lerkärl. 

T. J. Arne 

ELVAHUNDRATALETS SKULPTUR I JYLLAND 

I sitt livsverk som Danmarks fornvårdare och direktör för National
museets 2:a avdelning har Mackeprang, bredvid sitt officiella uppdrag 
ständigt arbetat med historikerns blick. Som en plog har han blottat 
de djupa jordlagren i medeltidskonsten och nu i emeritusståndets höst 
bärgar han de gyllene skördarna i vederhäftiga monografier. Han är 
jylländing. Jylland är jylländingens favorit. Anno 1941 fick vi dopfunt
boken — hela rikets visserligen, men Jylland är funtarnas huvudgebit 
— nu 1948 fä vi granitportalerna.1 

Mackeprang ser dem i två storgrupper. En med dörröppningen i eller 
nära fasadlivet och mer eller mindre fullständigt omramad av reliefer 
med lejon, gripar och drakar samt då och då en gud eller en ängel: det 
är karmportalerna, den i princip äldre gruppen. Den andra, principiellt 
yngre kan man kalla perspektivportaler, hos dem ligger dörröppningen 
djupare in i muren och smygarna artikuleras av trappvis ställda ko
lonnpar. 

Betrakta först de 115 bevarade perspektivportalerna. De dela sig i un
deravdelningar, som Mackeprang knyter an till de skapande centralerna, 
stiftsmetropolerna. 

Ett stort kompani flockas omkring Viborgs domkyrka och speciellt 
till dess gamla sydportal; i allmänhet med tärningskapitäl på 3 + 3 
kolonner, jämförelsevis fattiga på skulptur, men stundom med två 
affronterade lejon i tympanon. Tid enligt Mackeprang omkring 1160— 

1 L. A. Evtiuchova, Razvaliny dvortsa v zemle Chjakjas (Slottsruiner 
på chakasernas mark), Kratkie Soobscenija XXI, Moskva 1947. 

1 M. Mackeprang, Jydske Granitportaler (with an English summary). Sel-
skabet til Udgivelse av danske Mindesmaerker, Köbenhavn 1948. 
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