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FYND OCH FÖREMÅL I SVENSKA MUSEER 

V A R I F R Å N S T A M M A R S T A T E N S H I S T O R I S K A M U S E U M S 
O R I E N T A L I S K A »OLIFANT»? 

Don praktfulla elfcnbenslur, som i Statens Hisloriska Museums inventa
rium bär nr 289 och som von Falke i sin behandling därav och dess fränder 
annorstädes i världen i Pantheon 1929, s. 511 ff. bestämt som ott fatamidiskt 
arbete från 900—1000-talen, har man nog i allmänhot uppfattat som ett minne 
från vårt eget lands medeltid och om dess länge nog fortsatta relationer 
mod östern (ännu 1347 är Magnus Eriksson i lärd mod att exportera jakt
falkar till »sultanen av Babylon»! Dipl. suec. V nr 4226, 4231). Man skulle 

Fig. 1. 
Lur av elfenben, St.',H. M. inv.-nr 289. 

också ha ett gott skäl för cn dylik förmodan med minne av, hur don blivit 
avbildad redan av Göransson i hans »Bautil» (s. 114) under rubriken: »Et 
elfenbens drycko-horn (sie!), funnit vid en gammal ättehög». Då Hilde
brand (i Månadsbladet 1881, s. 1 ff., och Sveriges medeltid II, s. 511) sys
selsätter sig därmed, skor det också uppenbarligen utan tvekan om det 
berättigade i att räkna hornet till det inhemska fornsaksmaterialet, ehuru 
lian ju är fullt uppmärksam på, att det där är en främmande fågel. 

Jag tror emellertid, att man måste gå ett stycke längre. Hornet har till
hört Antikvitetskollegiets samlingar redan före år 1693, men ingen anteckning 
förligger om, huru det ditkommit. Redan dessa äldre samlingar hava ju 
emellertid åtminstone i enstaka fall berikats med kuriosa, som synas hava 
avsöndrats från den kungliga skattkammar- resp. husgerådssamlingen såsom 
Birgittas relikskrin från Vadstena samt det alabasterkärl med on »sicamb-
risk» inskrift eller det sengotiska dryckeshorn, som båda tordo ingått i 
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Fig. 2. 
Samma lur efter »Bautil». 

drottning Kristinas konstsamling (se Arne, Fornvännen 1931, s. 70, 81 f., 
Odolberg, Rig 1931, s. 32 f.), men även vissa andra föremål, om vilka inga 
bestämda ujipgifter stå till förfogande, t. ex. Gustaf II Adolfs runstav, en 
gåva till konungen. Nu upptages i Räntekammarens »Inventarier för dhe 
Gambia åhren Ifrån Anno 1640 till A:o 1653» (Kungl. Kammarkollegii 
arkiv) ett föremål, som beskrives såsom ett »Rinocerj horn såsom ett Jä-
gerhorn giordt», och då man ej kan identifiera detta föremål med något 
annat ännu existerande eller på annat sätt känt, är det mor än frestande, 
trots den i och för sig rätt förklarliga förväxlingen ifråga om material 
(museets »olifant» är som bekant snidad ur en onda elefanttand), att betrakta 
»Rinocerj hornet» såsom just detta senare. Men »Rinocerj hornet» är i 
Räntekammar-inventariet förtecknat under rubriken: »Efftorsk:ne saker äre 
ifrå Tyskland inkompna A:o 1632, in lulio». Vår »olifants» historia inom 
Sverige skulle alltså ej vara längre än trehundraårig och dess förbindelse 
med vår medeltid ingen. 

Var på kontinenten hornots förste svenska ägare »kommit över» det, må 
lämnas därhän. Dä det är bokant, att dessa orientaliska »olifanter» ofta blivit 
begagnade som relikbevarare i de västerländska kyrkorna, är det antagligt 
nog, att denna fyllt en liknande uppgitt någonstädes och gått in i något av 
de byten av ecklesiastik art, som tillfört vårt land så mycket den gången illa 
fånget, men senare med sinnesro besuttet tack vare den absolution, som man 
väl får räkna på etter en trohundraårig hävd. 

Carl R. af Ugglas. 

TVÄ P L Å T M Y N T F Y N D 

Hösten 1932 påträffade hemmansägare Anders Abrabamsson på östor-
mörtarö i Gräsö socken i Roslagens skärgård 7 st. kopparplåtmynt, samtliga 
lydande på vardera 2 daler och försedda mod årtalen 1710, 11, 12 och 13 
(K. Mkb. inv. 20244). Plåtarna voro mod on björkvidja hojibundna till on 
packo, och lågo ondast på on fots djup, men ängon där de hittades har 
förut varit träsk, varför det är troligt att do sänkts nod i vattnet då do 
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gömdes. Plåtarnas årtal och fyndplatsen ute i skärgården ger vid handen 
att skatten göms undan av fruktan för ryssarnas härjningar under Karl 
XII:I krig, och vi behöva endast erinra om do än i dag av befolkningen i 
lovande minne bevarade plundringarna 1719 och 1721 utefter östersjökusten 
för att finna att donna fruktan var fullt berättigad. Huruvida plåtarna bli
vit nedlagda just något av dessa år är dock ovisst. Under decenniet när
mast dessförinnan spreds gång på gång rykten om on förestående rysk in
vasion i Sverige. Så skrov fomforskaren, sedermera biskopen A. O. Rhy-
zolius till dåvarande akademibibliotekarien i Uppsala Erik Benzelius d. y. 
den 24 nov. 1710 från Stockholm att rysko zaron gjort 20 000 slädar färdiga 
att under vintern föra sina horder över till Stockholm, och Benzelius fick 
under donna bekymmersamma tid icko mindre än två gånger föra bibliote
kets skatter i säkerhet på landsbygden. Vi kunna även erinra därom att 
1713, just samma år som don yngsta plåten i vårt fynd är daterad, överflyt
tades riksarkivets dyrbarasto dokumenter från Stockholm till Örebro. Då 
myndigheterna vidtogo så omfattande skyddsåtgärder är oj att undra på att 
även enskilda funno det säkrast att deponera sina tillgodohavanden i dot 
solidaste av alla förvaringsrum, i jordens eget sköte. 

Ännu ott plåtmyntfynd, synbarligen nodlagt av liknande anledning som 
det sistnämnda ehuru några årtionden senare, har även framkommit år 
1932. Det påträffades under golvet av on byggnad i Mcllanscl, Ångerman
land, vid dess rivning, och de tio plåtarna bära årtal från 1715 till 1739 
(K. Mkb. inv. 20083). Dessa data antyda att skatten blivit gömd sommaren 
1742, då en övermäktig rysk eskader i Bottniska viken omedelbart förö 
frodon i Abo hotade de svenska kusterna med härjningar liksom förut 1719 
och 1720. 

B. Th. 


