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J. R. ASPELIN 

HANS LIVSGÄRNING OCH SVENSKA FÖRBINDELSER 

AV 

A. M. TALLGREN 

D
en första augusti 1942 kunde Finland fira hundraårsmin
net av sin frejdade fornforskares, professor Johan Rein
hold Aspelins födelse. Aspelin är grundläggare av Fin
lands Nationalmuseum, av Finska Fornminnesföreningen 

och av landets statliga fornminnesvård. Därtill kommer hans stora 
och betydande forskargärning, vilken omfattar såväl Finlands för
historiska perioder och tidigare medeltid som också hela norra 
Eurasiens fornkulturer. Hans insats som aktiv forskare och organi
satör i Finland kan närmast jämföras med Hans Hildebrands och i 
någon mån Oscar Montelius motsvarande verksamhet i Sverige. Dessa 
tre forskare, olika till läggning och temperament, voro för övrigt 
ungefär jämnåriga. Montelius var yngst, ett år yngre än Aspelin. 
Svenskarna, främst Hildebrand, hade emellertid redan tidigare funnit 
sin livsuppgift. Dessa svenska forskare ha trots att de voro Aspelins 
jämnåriga haft ett stort inflytande på hans utveckling. Aspelin vista
des nämligen under sina studieår 1867, 1868 och 1871 i Stockholm, i 
början närmast upptagen med historiska forskningar i Riksarkivet. 
Den nya komparativa och typologiska metoden gjorde då sitt intåg 
även i kulturhistorisk forskning och arkeologi. De stora, välordnade 
museala samlingarna gjorde ett starkt intryck på den unge Aspelin. 
Här i Sverige fanns även en äldro verklig forskargeneration med 
arkeologiska intressen och kunskaper, med naturhistorikern Sven 
Nilsson och numismatikern Bror Emil Hildebrand i spetsen. I eget 
land hade Aspelin ej funnit någon läromästare i arkeologisk veten
skap. »Någon måste ju börja», och i detta fall var det Aspelin själv. 
Tiden var mogen; den arkeologiska vetenskapen var tros- och seger-
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viss. Den lovade bland annat ett exakt och systematiskt vetande om 
forntiden, om man arbetade på kulturforskningens gebit i Darwinism 
mens, evolutionslärans anda, såsom Lubbock i England och kanske 
Hyltén-Cavallius i Sverige ha gjort. Aspelin drogs över till denna 
nya förhistoriska vetenskap. 

II. 

Aspelins far var präst, och sonen kom att tillbringa sina upp
växtår samt sin skoltid i södra Österbotten, bl. a. i det finska över-
vetil oeh det svenska Malaks. Kyrkoherden Aspelin var en mång
sidigt begåvad och händig man. Han var musikalisk och språkkun
nig (latinare!), amatörläkare, tekniker, urmakare, snickare, men även 
en man med starka botaniska, genealogiska och historiska intressen. 
Hemmets anda var, såsom hela generationens, human och frisinnad. 
De post-Linnéanska intressena hade vid Äbo akademi och hos dess 
aliimner varit livskraftiga. Det naturhistoriska intresset hade där 
sammansmultit med H. G. Porthans vidsträckta historiskt-filologiska 
intressen och samlarverksamhet, och de hade odlats speciellt i de 
sydösterbottniska prästgårdarna. Denna miljö var givande. I dessa 
kultiverade hem förvarades allehanda små samlingar och anteck
ningar, såväl om nejdens natur, flora, fauna och mineralia, som 
också om dess minnen, språk, antikviteter, släkter. Tid efter annan 
kompletterades anteckningarna i hemmen. De gingo liksom även 
prästtjänsten ofta i arv från far till son eller svärson eller någon 
annan nära släkting. Flere prästdynastier hade uppstått och um
gänget dem emellan gjorde sitt till att hålla vid liv de »akademiska 
intressena». Prästerna voro ekonomiskt relativt väl situerade, dessa 
Emeléer, Fellman, Rancken, Ganander, Wegelier, Alcenier, Froste-
rer, Forsmän. Aspelins mor hette Snellman, och mormodern tillhörde 
den Cajanuska släkten, de österbottniska »jättarna». 

Universitetet i Helsingfors var landets stora centrala bildnings
härd, icke minst på 1860-talet, i de nationella rörelsernas stora och 
livaktiga »hausse»-period. Bliven student 1862 kom Aspelin i Hel
singfors i beröring med de kulturella och akademiska kretsarna, med 
deras mångsidiga fosterländska och politiska intressen och positiva 
kultursträvanden. Lantdagen, som ej varit samlad sedan 1809, åter
uppväcktes nu efter 54 års paus. Den unge studeranden Aspelin blev 
anställd som stenograf vid borgarståndet och kom därigenom att rätt 
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Fig. 1. 
J . R. Aspelin på 1870-talct 

J. R. Aspelin in the 1870's. 

ingående följa med tidens politiska strömningar, om vilka han skriver 
i sina brev hem. I politiken var den liberala och folkliga riktningen 
förhärskande i Helsingfors, och intressena voro övervägande kultu
rella. Man liksom vaknade upp ur ou dvala och kände att man hade 
oändligt många uppgifter att välja på. De bildade kretsarna voro 
genomsyrade av intresse för folkets livsbehov och förkovran, men 
även för utforskningen av dess forntida kulturarv. Tidsandan kom 
till uttryck i litteraturen, i konsten och i de akademiska föreläs
ningarna. Man inspirerades av Runebergs raklinjiga patriotism, av 
Lönnrots underverk: Kalevalasångerna, av Topelius »Fältskär» som 
då redan entusiasmerat c:a 20 årsklassers ungdom; vidare av A. J. 
Sjögrens, M. A. Castréns och G. Wallins vidsträckta forskningsfär
der och av deras egen mänskliga storvulenhet. I särskilt hög grad 
omfattade man alla forskningar som avsågo att klargöra landets och 
folkets fornhistoria och äldsta kristna medeltid. Studenterna gingo ut 
bland folket för att i Geijersk, Afzeliusk, Lönnrotsk och Arwidssonsk 
anda samla traditioner om äldre bosättningar, att uppteckna folk-



CS A. M. T A L L G R E N 

sånger och fornminnen, att samla arkivmaterial och äldre tryckalster. 
Folket skulle höjas. Det skulle återfå sin forntid och sina minnen 
samt genom dem tron på sig själv: nationalandan skulle upplivas. 

Jag har nämnt Linnés och Geijers namn. Vid detta tillfälle kan det 
vara på sin plats att påpeka, att den bildade Aspelinska generationen 
i Finland stod under Geijers och Tegnérs inflytande, den var folk
lig, liberal, romantisk. I ett brev hem år 1863 framhåller Aspelin att 
i Helsingfors höra Atterboms »Svenska siare och skalder till säll
skapsbildningens oeftergivliga fordringar. Samtalsämnen vid vanliga 
sällskapsspektakel och danssoiréer äro Sveriges, Norges och Dan
marks litteratur, Kalevala och överhuvudtaget estetik. Därtill kom
mer att fruntimren börja lära sig finska». 

Det romantiska elementet framträder särskilt i det stora intresset 
för Finlands och de finsk-ugriska folkens stora försvunna kulturer, 
som man trodde på. Intresset var fullkomligt lidelsefritt och positivt, 
utan aggressiva syften, med aktning och välvilja för alla kulturfor
mer. Filologen-historikern Sjögren, filologen-etnologen Castrén, ar
kivforskaren Fttruhjelm hade varit pioniärer. Det var främst i M. A. 
Castréns spår Aspelin sedan kom att gå. Hans starka litterära, 
konst-, teater- och folkloristiska intressen fingo vika för historie
forskningen. Hans huvudintresse koncentrerades på Finlands forn
minnen och de finsk-ugriska folkens forntid, etnologi och filologi, 
på de nordöstra periferierna av grannlandet i öster, det stora och 
mäktiga kejsardömet. 

III. 

Ursprungligen hade ju Aspelin tänkt utbilda sig till hävdaforskare 
och han började sin lärda bana som hembygdsforskare. Livad av 
södra Österbottens talrika historiska minnen från 1808 års krig, 
(krigets slagfält ligga i stort antal just i Vasa län, från Alavo i söder 
till Oravais i norr), av »stora ofredens» dagar, (slaget vid Napo i 
Storkyrö), av nödåren i slutet av 1600-talet, av »klubbekriget» under 
hertig Karls och Klas Flomings dagar, av medeltiden med Kyrö kyr
kas och Korsholms uppkomst, — började Aspelin i mitten av 1860-
talet att idka arkivstudier i Helsingfors i dåv. Senats- (nuv. Riks-) 
arkivet. Vid fortsatta arkivstudier var det främst 3 skilda temata han 
ville behandla: Finlands medeltid, Finlands ekonomiska ställning 
efter stora ofreden samt landels tillstånd under de svåra nödåren 
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Fig. 2. 
J . R. Aspelin som sjuttioäring 1912. 

J. R. Aspelin as a septuagenarian in 1912. 

1695—97. Han drömde om framtida arkivstudier i Vatikanen och 
publicerade små undersökningar av historiskt innehåll. Hans intresse 
väckte uppseende hos hans lärare: Man erbjöd honom redan 1865 
forskningsunderstöd och ville skicka honom till de baltiska arkiven, 
men han mottog icko några större stipendier: han ville spara dem 
tills lian var en mogen forskare och kunde känna sig säker på att 
lyckas. Intresset för medeltiden bibehöll han till döddagar, likaså 
för arkivstudier i allmänhet. 
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Samma år som Aspelin arbetade i Senatsarkivet hade han, den 
energiska unga man han var, emellertid tid övrig till arbeten i »fält» 
i Sydösterbotten. Han fick 1868 o. 1869 mindre understöd för att 
kunna samla historiska minnen om traktens äldsta bosättningar, så
dana som do fortlevde i folkets sägner, speciellt om den svenska och 
finska bosättningens ålder och gränser. Han utförde sina forsknings
färder under sommarmånaderna åren 1868 och 1869, varvid han utom 
folktraditioner även samlade fornföremål och förtecknade olika slags 
fasta fornlämningar. Han upptäckte därvid dels att stenåldersfynd 
— han lyckades samla närmare trehundra sådana — aldrig före
kommo i kustbältet nära havet, vilket däremot var rikt på s. k. jätte
kummel eller jättegravar. Jättegravarna koncentrerades i kustsock-
narn.a, främst i Laihela, Stor- och Lillkyrö, Ylistaro, Vörå, Sideby 
och Aspelins hemsocken Malaks. Han djärvdes då redan uppställa 
hypoteser eller draga vissa slutsatser av sina iakttagelser: l:o att 
stenföremålen voro äldre än kumlen, och att deras gräns mot väster 
betecknade en havsgräns och åldersgräns.1 2:o att kustbornas grav
kummel, av vilka han även undersökte några få, innehöllo jämte 
brända ben föremål av m e t a l l , bl. a. järn samt i Laihela även 
bysantinska guldmynt från tiden c:a 600 e. Kr.2 Aspelin förstod att 
det arkeologiska materialet redan då gav honom möjligheter att draga 
vissa kolonisatoriska och kronologiska riktlinjer och att materialet, 
när det en gång bleve vetenskapligt bearbetat, lovade ytterligare stora 
resultat. Han beslöt att fortsätta sin bana som fomtidsforskare: 
f o r s k a r e n h ö l l s å l u n d a p å a t t f i n n a s i n l i v s u p p 
g i f t . Den överväldigade honom; sommarresorna hade blivit avgö
rande för hans framtida verksamhet. 

Men sina arkivstudier övergav Aspelin icke helt. De stodo även 
senare lians hjärta nära. Han publicerade efter hand inånga histo
riska undersökningar och skisser om Finlands forna borgar. Den 
första, boken om Korsholms slott och län, såg dagens ljus redan 
1869; de övriga, om Olofsborg, Ekenäs, Brahelinna, Raseborg, Ta-
vastehus m. m., kommo huvudsakligast först senare till, när Aspe
lin redan var statsarkeolog och hado om hand fornminnesvården. 
Ännu som gammal sysslade Aspelin gärna med biografiska och 

1 Vi veta nu att detta var riktigt och att s t e n å l d e r s-havet sträckte sig 
omkr. 100—60 m. högre än nu. 

2 Havsgränsen låg i slutet av järnåldern c. 13 m. högre än nu. 
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genealogiska arkivarbeten, skrev 239 biografier till on Biografisk 
handbok (1879—83) samt en mängd släktutredningar till en Släkt
bok över borgerliga släkter i Finland, tryckt 1893—1901. De äro 
rätt monumentala resultat av Aspelins intressen. De drogo dock icke 
honom bort från hans eget huvudfack, den förhistoriska arkeologin 
förrän på 1890-talet. Arkeologin ägnade han sina bästa år och han 
kände att han behövdes. För att komma i gång hade det fordrats fack
skolning och ett fast program. S k o l n i n g e n hade han fått i Sve
rige, delvis även i Danmark; p r o g r a m m e t övertog han av sina 
stora föregångare inom finsk-ugrisk etnologi och filologi, av M. A. 
Castrén, A. J. Sjögren, Aug. Ahlqvist; a r b e t s f ä l t e t skulle vara 
dels det egna landet, dels »den Finsk-Ugriska Norden», d. v. s. nord
östra Europa och västra Sibirien i kejsardömet. 

IV. 

Det var alltså i slutet av 1860-talet Aspelin blev bekant med arkeo
logins pioniärer i Skandinavien, främst i Sverige. Han hade 1864 
tagit itu med sin kandidatexamen och 1866 tagit graden och gjorde 
fem Stockholmsresor under åren 1867—1874. Under de två första 
åren räckte vistelsen i Stockholm, Uppsala och Skokloster c:a 18 
veckor eller 4—5 månader. År 1868 tyckes Aspelin ej ännu ha sysslat 
med förhistorisk arkeologi, men 1869 var han ofta tillsammans med 
Hans Hildebrand och Oscar Montelius, den nya vetenskapens ypper
sta representanter. Av dem lärde han sig den typologiska arkeolo
giska metoden och försökte småningom lära sig urskilja typerna: 
sten-, brons- och järnåldrarnas varierande former och deras utveck
lingshistoria. Man märker hur han växer när han funnit sin arbets
uppgift. Han skulle, såsom han skriver i ett brev till hemmet, bli för 
Finland och de finska stammamas forna områden i Ryssland det 
som Montelius och speciellt Hildebrand voro för Sverige och för hela 
Nord- och Mellaneuropa, d. v. s. vetenskaplig organisatör och 
systematiker. Sedermera, när Aspelin besökt Köpenhamn (1873) im
ponerades han av Oldnordisk Museum i Kebenhavn: det var ju Nor
dens bästa och rikaste museum. Skandinavien gick tydligen i spetsen 
icke blott för den arkeologiska forskningen utan även för fornmin
nesvården. Aspelin fick klart för sig att han hade att l.-o skaffa 
f o r n f o r s k n i n g e n hemvist i Finland, 2:o skapa där ett histo
riskt m u s e u m och 3:o organisera de bildade klassernas och fol-
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kets starka intresse för landets kulturhistoria och öden genom stif
tandet av en f ö r e n i n g av samma slag som Svenska Fornminnes
föreningen. 

I ett brev hem från Stockholm skriver Aspelin 11/6 1871: 
»Jag behöver så väl varje stund i sommar för att hinna bli för

trogen med den skandinaviska arkeologin, ty då jag kommer till 
Ryssland bör jag kunna vara min egen lärare. Redan nu har jag fått 
goda idéer här och kommer att besöka Svenska Fornminnesför
eningens årsmöte i Örebro den 20 dennes, där diskussionerna skola 
lära mig mera. Jag har välvilliga lärare här i doktorerna Montelius 
och Hildebrand, vilka åter i mig ha den uppmärksammaste lärjunge. 
Hildebrand har nyligen besökt museerna i Tyskland, Italien och 
Ungern och har mycket att berätta.» 

Själv hade Aspelin redan i Finland gjort bekantskap med några 
nyare arkeologiska arbeten, bl. a. med Sidenbladhs förteckningar av 
fornlämningar i de svenska socknarna i Västerbotten samt med de 
stora engelska antropologernas kulturhistoriska och etnologiska 
arbeten, av Lubbock, av Tylor, av Sir John Evans. Han hade gjort 
utvecklingstanken till sin och redogör för sina nya idéer i sitt 
värdefulla ungdomsarbete om de sydösterbottniska fornlämningarna 
»Kokoilcmia muinaistutkinnon alalta» 1871. Han hade skolat sin 
iakttagelseförmåga, såg klart vad som kunde utföras inom det rim
ligas gränser och uppställde ett arbetsprogram. Hädanefter var vä
gen klar. Han skulle gå sin egen väg och röja marken. 

Aspelin som arkeolog var naturligtvis den mottagande, ej den 
givande parten när han som ung forskare arbetade i Stockholm och 
Köpenhamn. Han hade ju kommit för att l ä r a s i g och för att f å 
i m p u l s e r . Stockholmsresorna utvidgade hans kunskaper och 
hans arkeologiska vetande. Bättre lärare än han här hade skulle han 
självfallet ingenstädes ha kunnat få. Han lärde sig använda den 
komparativa metoden, tillägnande sig kunskaper om fornsaksfor-
merna och om fasta fornlämningar. De sistnämnda intresserade ho
nom redan därför att det på båda sidorna om Kvarken (eller »Hal
sen») av Bottniska viken funnos enahanda kulturgrupper. Siden-
bladh's ovannämnda berättelse om kumlen i Ångermanland gåvo 
honom impulsen till hans iakttagelser vid förtecknandet av fasta forn
lämningar i Vasa län. Strukturen av gravkumlen och fynden från 
dem såväl som den geografiska och topografiska utbredningen av 
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desamma var analog, enahanda. De skandinaviska ättesagorna, 
Ynglingatal, Egilssagan m. fl. gåvo honom historiskt material som 
inspirerade honom till resonnement och teorier och motvägde faran 
att i alltför hög grad imponeras blott av naturvetenskapernas typer 
och Darwinismen samt negligera det icke-lagbundna mänskliga ske
endet, människan själv. Skandinaverna hava i allmänhet aldrig för
lorat balansen och följt med ytterlighetsriktningarna. Det kan kanske 
i detta sammanhang framhållas att just kulturforskningen, etnologin 
och ej typologin hade Aspelins fullständiga sympati: Hyltén-Caval
lius V ä r e n d o c h V i r d a r n a voro bland do böcker han mest 
hade haft nytta och glädje av. 

Det Aspelinska ovan citerade brevet från år 1871 låter oss få veta 
att han skulle deltaga i Svenska Fornminnesföreningens sommar-
möte i Örebro. Året förut, 1870, hade Aspelin tagit initiativ till en 
F i n s k F o r n m i n n e s f ö r e n i n g i Helsingfors. Hans eget in
tresse hade naturligtvis då varit utslagsgivande men man kan lätt 
förstå att föreningens praktiska verksamhet i många avseenden kom 
att följa de linjer som i den ett år äldre Svenska Fornminnesför
eningen hade visat sig vara praktiska. Svenska Fornminnesför
eningen höll i början av sin verksamhet sommarmöten i olika delar 
av Sverige, det första i Växjö, där Hyltén-Cavallius presiderade 
(1870), det andra i Örebro 1871. Vid dessa möten höllos 5—6 referat 
och föredrag samt diskuterades olika arkeologiska, etnologiska ocli 
kulturhistoriska frågor. Till programmet hörde dessutom folksånger, 
recitation av ballader, musik. I mötenas förhandlingar deltogo ej 
blott lärda män utan även intresserade dilettanter. På Örebro-mötet 
där Aspelin refererade stenåldersminnenas utbredning i Finland 
gjorde han sig allsidigt bekant med Föreningens arbetsformer och 
program. Han var med om exkursioner till kyrkor och N. Mandel
grens förevisningar och avkopioring av dessas medeltida väggmål
ningar. Han deltog i soiréer där folkvisor ooh folksånger föredrogos. 

Den av Aspelin stiftade Finska Fornminnesföreningens första 3—4 
år visa tydligt att dess verksamhetsformer och dess program rönt 
inflytande av de erfarenheter som gjorts under Svenska Fornmin
nesföreningens arbete. På Finska Fornminnesföreningens program 
stodo antikvariskt-topografiska undersökningar, utsändande av sti-
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pendiater och expeditioner till landets kyrkor och herrgårdar för 
avbildande av konst- och kulturhistoriska minnen, utgivande av en 
periodiskt, helst månatligen utkommande antikvarisk tidskrift med 
vetenskapligt men även populärt innehåll o. s. v. Det var närmast 
Vitterhetsakademiens Månadsblad man i detta fall hade i tankarna. 
Månadsbladets första häfte utkom 1872 och frågan om en likadan 
periodisk publikation väcktes två månader senare i Finska Fornmin
nesföreningen.3 Tidskriften skulle främst vända sig till den stora all
mänheten och skapa en aktiv, medborgerlig opinion. Planen kunde ej 
då realiseras, raen Finska Fornminnesföreningen drog försorg om att 
dess mötesförhandlingar publicerades in extenso i dagspressen och 
sålunda skapades en intresserad aktiv medarbetarskara, av vilken 
forskningen hade stor nytta. Expeditioner till landets kyrkor och 
herrgårdar organiserades, varvid man förtecknade allt av kultur
historiskt värde. I den företa av dessa s. k. konsthistoriska expeditio
ner deltog N. Mandclgren, den svenska experten, ooh i samma expe
dition deltog den unge Albert Edelfelt som tecknare. Efter varje expe
dition utställdes resultaten för allmänheten i Helsingfors, folkvise-
konsertor anordnades o. s. v. Finska Fornminnesföreningen inspi
rerades således av den svenska syskonföreningen, men den var ej 
endast ett eko, den utförde småningom ett allt mera vetenskapligt 
betonat arbete av stora mått. Det är emellertid ej nödigt att stanna 
här för vidare redogörelser. Jag nämner blott att Finska Fornmin
nesföreningen från sin första början stod i skriftutbyte med den 
svenska systerföreningen. Båda två ha sysslat med aktiv insamlings
verksamhet och även med passiv sådan. Båda två idkade i början av 
sin verksamhet fornrainnesvård. Båda två ha publicerat avhandlingar 
och understött forskare med råd och dåd. Båda dessa sällskap ha 
velat rycka med sig folket och lära det akta sig självt i sina egna 
minnen. Finska Fornminnesföreningens verksamhet har betytt myc
ket även för Aspelins vidkommande under de 30 år han var Forn
minnesföreningens ordförande och de 9 år han dessförinnan varit 
dess sekreterare. 

VI. 
När M. A. Castrén, en av Finlands allra största vetenskapsmän, 

dog år 1852 var Aspelin inte fullt 10 år gammal. Castrén hade då 

3 Finska Fornminnesföreningens Protokoll I, ss. 153, 364. ff. 
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Fig. 3. 
Titelbladet till 3 häftet av Aspelins stora arkeologiska atlas. 
The title page of the ,'ird part of Aspelin's great archeological allas. 



76 A. M. T A L L G R E N 

hunnit med en gigantisk vetenskaplig gärning, samlat och systema
tiskt ordnat ett väldigt filologiskt, etnologiskt och historiskt material 
från ett område, som sträckte sig från Lappmarkerna och västra Fin
land österut över norra Eurasien, från lapparna, över de »permiska» 
folken i Ryssland till samojederna, ugrerna, turkarna och de andra 
uralska och altaiska folken i Sibirien, m. a. o., från Ishavet och 
Östersjön till Jenisei och Altai. Castrén hade t. o. m. företagit några 
arkeologiska utgrävningar vid övre Jenisei, där han trodde att »det 
finska folkets vagga» stått. Forskaren stupade, innan han själv hun
nit bearbeta och publicera annat än brottstycken av sitt lingvistiska 
material. Ryska vetenskapsakademien, som givit Castrén sitt under
stöd, kom nu till hjälp: Akademikern Schiefner, född i Reval, fick i 
uppdrag att bearbeta Castréns efterlämnade anteckningar och han 
gav ut dem i 6 band »Nordiska Resor och Forskningar». I Finland 
blev Castrén nästan en legendarisk figur, monumental och manande. 

Castréns gärning skall ej analyseras här, men den bör värdesättas 
så tillvida som den i över 40 års tid omgav med ett slags nimbus den 
nationella humanistiska forskningen i Finland. Detta gäller framför
allt om det rent vetenskapliga inslaget. Finland var och är kanske 
allt ännu det ledande landet, när det gäller utforskandet av de ural
ska folkens språk och etnografi. Detta har i oanad utsträckning givit 
Finlands vetenskap perspektiv och vidd. Även den känslobetonade 
uppfattningen om dessa studiers positiva betydelse för hela landet 
fick sin näring av kulturhjältens stora livsgärning. Samtiden trodde, 
att Castréns forskning kastade ett ljus över hela den »finska stam
mens» forntid. Man förmodade — t. ex. Yrjö Koskinen — att den 
finska folkgruppen levat någon gång i en avlägsen forntid vid grän
sen av Främre Orienten och Nordasien. De finska folken skulle så
ledes ha haft en verklig f o r n h i s t o r i a . D e l a och små stam
marna, som ännu funnos till, skulle vara spillror av fordom mäktiga 
folk, besläktade med stora stammar och folk i inre Asien. De finska 
folken hade — så antog man — en gång rödjat mark på tundrorna 
och även i det uralska skogsbältet, ja kanske t. o. ra. i Baktrien och 
Persien. Aspelin var ej oberörd av dessa fantastiska idéer i början 
av sin bana. Han skrev som ung forskare till sin mor i Österbotten 
år 1872: »Mina forskningar locka mig att utforska det gamla Persien 
och Medien ooh Assyrien, var Nimrod var en jägare inför Herra-
n om. Det är troligt att de finska folken haft sin storhetstid i dessa 
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länder under Abrahams tider. Om jag skulle få se fornsaker, hittade 
i dessa länders ruinkullar, tror jag att jag kunde säga om de äro 
finska eller ej.» I ett annat brev, daterat i Perm 28. 8. 1872 skriver 
Aspelin: »Jag skall fortsätta på den väg jag trampat tills nya krafter 
uppenbara sig och träda i mitt ställe.» 

Aspelin var ingalunda en av de talrika nationella moderna fan
taster som fordra att historien skall tolkas annorlunda än vad urkun
derna utvisa. Hans läggning var en romantikers, men hans arbete 
var tillika en stor och objektiv forskares arbete, ett monumentalt 
pioniärarbete av det slag som Montelius' sysslande med det tyska, 
engelska och framförallt italienska arkeologiska materialet. 

Under åren 1871—74 vistades Aspelin cirka 25 månader i Ryssland. 

VII. 

Aspelins största ooh mognaste skapelse, den nordryska arkeologins 
systematisering, är helt hans eget storverk. Det fanns före honom 
ingen syntetisk framställning av Rysslands arkeologi. Från det ryska 
skogsområdet norr om stäpperna funnos inga stora vetenskapliga 
samlingar. Vetenskapliga utgrävningar i Östeuropa utfördes datortiden 
huvudsakligen i södra Ryssland. Tillfälliga fynd kändes också från 
Sibirien, men museiföremålen voro oftast kuriositeter, »utan pass», 
eller också bar etiketten ett vagt namn som ej gav antydningar om 
fyndets karaktär. Hos enskilda samlare fanns det visserligen ett 
starkt intresse för fornfynd och grävningar. Stora privatsamlingar 
funnos t. ex. hos greve Uvarov, grevinnan Uvarov, greve Tolstoj, 
greve Stroganov, forstmästaren Teplouhov, men de voro mest uttryck 
för samlarvurm, ej uttryck för vetenskapligt ordningssinne. Mot ut
länningar voro ryssarna alltid ytterst välvilliga, liberala, färdiga att 
pä allt sätt underlätta forskningar. De voro älskvärda dilettanter; 
man besökte dem gärna. 

När Aspelin tog itu med materialsamlandet och dess avbildande 
från Östeuropa hade han stor nytta av några få äldre forskningar. 
Jag nämner följande forskarnamn: C. Grewingk och Poljakov (ma
terial från Baltikum och ryska Karelen), Radloff, kännare av det 
sibiriska steppområdets fynd, Lerch (Perm), bröderna Tyszkiewicz 
i Wilna-området, vilket enligt Aspelin var viktigast av alla. Vidare 
stödde han sig på Wocel (Prag), Tiesenhausen (numismatik), Fili-
monov (Kaukasus), Alabin (södra delen av Kama-området). Men 
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Aspelin fick nog själv bryta mark och organisera sina studier från 
början till slut. Han gjorde det med god intuition och iaktlagelseför-
måga. Hans system är överraskande gediget. Hans »Atlas» kom för 
50—60 år framåt att vara den nordryska arkeologins »bibel». 

Aspelin besökte alla de viktigaste städerna där museer funnos i 
Ryssland och Rysslands europeiska gränsländer. Han gjorde anteck
ningar, bibliografier och teckningar, med andra ord hopbragte ett 
material som han gjorde tillgängligt för forskare, dels genom sina 
böcker, dels genom föredrag på arkeologkongresserna i Stockholm, 
Budapest, Paris och Bologna där avbildningarna, d. v. s. originalbil
derna voro utställda. Är 1876 försvarade han vid Helsingfors univer
sitet en diger akademisk avhandling, den kanske digraste på 1870-
talet i Finland: S u o m a l a i s - U g r i l a i s e n m u i n a i s t u t k i -
m t t k s e n a l k e i t a (Den finsk-ugriska arkeologins grunder). 
Följande år utgav han sedan första häftet av sitt berömda atlas-
verk, A n t i q u i t é s d u n o r d - f i n n o - o u g r i e n . Fem folio
häften tttkommo. Arbetet är av samma slag som Montelius Svenska 
Fornsaker från 1874. Texten är mycket kort: endast ett företal eller 
inledning. Boken är ett slags arkeologisk »Catalogue raisonné» 
för nordliga Eurasiens skogs- och tundrabälte. F ö r s t a häftet om
fattar sten- och bronsåldersminnena från nordöstra Ryssland och 
Sibirien. A n d r a häftet redogör för järnåldcrsmaterialet närmast 
från Kamaområdet i östra Ryssland; t r e d j e för de s. k. östfinska 
kulturgrupperna i mellersta Ryssland; f j ä r d e för de finländska 
fynden från järnåldern. Det f e m t e och bästa häftet avbildar forn
fynden från de ostbaltiska länderna, ordnade gruppvis. Det var me
ningen att ett sjätte skulle följa på de fem färdigblivna. Det skulle 
vara ett texlband, utgöra en syntes på grund av det hopbragta bild
materialet. Detta sista häfte kom emellertid icke till utförande. De 60 
år som gått sedan allasverket utkom, gör det förklarligt, att texten i 
alla väsentliga delar och även en hel del av bilderna äro föråldrade, 
men på sin tid förde detta storverk vetenskapen ett väldigt steg 
framåt; i synnerhet atlasens femte band var ett arbete som flitigt 
användes av utländska forskare. 

Med atlasen var Aspelins primära arkeologiska forskargärning som 
finek-ugrisk arkeolog i det närmaste fullbordad. Han utgav visser
ligen senare några antikvariska uppsatser i tidskrifter och sammel-
verk, men något verkligen nytt för den finsk-ugriska arkeologin inne-
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hålla de icke. Med åren blev Aspelin allt mera romantisk och sub
jektiv och upprepar sig själv. 

Aspelins vetenskapliga gärning kulminerar c:a 1885. Detta år ut
kom hans bok S u o m e n a s u k k a a t p a k a n u u d e n a i k a n a . 
(Finlands invånare under hednatiden.) Dot är ett klart, verkligen 
gott arbete, avsett för lekmän och forskare, väl sammanställt, skrivet 
med kritik och objektivitet. Boken kom tyvärr aldrig ut annat än på 
finska och har förblivit nästan okänd i andra länder. Dess innehåll 
är allsidigt och dess motsvarigheter ha vi i Montelius ooh Hilde
brands arbeten om nordborna under hednatiden och i första bandet 
av Sveriges historia. 

VIII. 

Men Aspelin levde och arbetade vidare. Han är ju även den egent
liga skaparen av F i n l a n d s n a t i o n a l m u s e u m och åt det 
museala arbetet ägnade han de återstående årtiondena av sitt liv. 
Även i detta fall står Sverige som fadder vid arbetet. Före Aspelins 
tid fanns det icke något offentligt museum i Finland. Universitetet 
ägde en mycket heterogen samling av föremål. Samlingen sköttes av 
ex. officio professorn i Finlands och de nordiska ländernas historia. 
En kort tryckt katalog över dess sten- och bronsåldersminnen hade 
skrivits av en av museets kortvariga amanuenser »bergskonduktöron» 
H. J. Holmberg. Museet var ett relativt dött kapital, illa uppställt, 
egentligen ovårdat, och var ej tillgängligt för allmänheten. Att skapa 
av detta kaos ett verkligt museum, det blev Aspelins uppgift. Impul
sen fick han även i detta fall i Sverige. Är 1868 skrev Aspelin till sin 
moder från Stockholm: »här samlar man till museet allt vad riket har 
av äldre konstverk. När man ser det nationella livets uttryck i ett 
mera utvecklat land, då känner man sina krafter fördubblas för att 
kunna arbeta till fromma för det ensamstående finska folket. Endast 
genom eget kulturarbete kan det vinna aktning». 

Tanken på ett Nationalmuseum i Finland är en produkt av den 
positiva romantiken. Man samlade föremål, representativa för landets 
fornkulturer, främst belysande den kyrkliga konsten och det folk
liga handarbetet, dräkter, vävnader, smycken och arbetsverktyg. 
Aspelin tog till orda i dessa angelägenheter i tidningspressen, i bro
schyrer och i föredrag. Han deltog i stttdenlexkursioner i Viborgs 
län och åstadkom ett det allra livligasto intresse för saken. Samling-
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a rnas uppgif t skul le va r a att u tv i s a den f inska fo rnku l tu rens folkl iga 

ka rak tä r och ursprung , och dess inre utveckling under de gångna 

seklerna. Det skulle även belysa de his tor iska faktorerna, Sveriges, 

Rysslands, Tysk lands och de ark t i ska folkens andel i F in lands kul

tu ru tveck l ing . Aspel in sk r ive r : 

»Allt sedan Sjögren och Castrén lade grund för en vetenskaplig forsk
ning rörande den finsk-ugriska folkstammen, dess språk och forntid har 
den lärda världen varit van att betrakta detta forskningsgebit såsom före
trädesvis och naturligen vårt folk ägnat. Också hava senare representanter 
vilka Finland haft att uppställa inom denna forskningsgren, särskilt den 
lingvistiska riktningen, förstått att uppbära aktningen och förtroendet för 
det finska namnet. Även den icke ringa verksamhet Castrén hann egna åt 
arkeologin har under senaste decennium hos oss blivit fortsatt och ett be
tydligt material samlat för komparativa studier rörande den finska folk
stammens forntid. Under en tid, då i Ryssland flera hundra tusen rubel 
uppoffrats för arkeologin, har i Universitetets Historiska museum koncentre
rats en arkeologisk samling, som redan nu ojämförligt bättre än någon 
rysk samling är ägnad att läggas till grund för nämnda studier. Den enkla 
orsaken härtill är, att i Ryssland de flesta forskare sträva att grundlägga ett 
eget museum, under det hos oss frukterna av vårt folks arkeologiska in
tresse så gott som uteslutande kommit det historiska museet till godo. 
' Varje forskare, som arbetat i en komparativ vetenskap, vet vilken bety

delse materialets centralisation har för hans studiers framgång. Sverige 
och Danmark hava för sin övervikt i den komparativa arkeologin att tacka 
just sina stora vetenskapligt ordnade museer, vilka i sin art sakna mot
stycken i andra länder. Även vi böra säkerställa den finsk-ugriska arkeolo
gin genom utvecklingen av det centralmuseum vi redan äga till ett finskt-
ugriskt centralmuseum. Den naturliga, i språkligt avseende behärskande 
ställning vi äga framför de flesta andra folk, öppnar för oss på en gång 
den skandinaviska, germanska och slaviska litteraturen och gör oss så
lunda mer än andra ägnade att föra den finsk-ugriska arkeologin framåt 
till den allmänna arkeologins fromma. Genom gravundersökningar i de delar 
av norra Ryssland, vilken ännu är eller enligt historiens vittnesbörd i för
historisk tid bebotts av finska folkstammar, voro det jämförelsevis lätt att 
i vårt historiska museum framlägga en mer eller mindre fullständig prov
karta på de fasta fornlämnings- och fornsaksformer, vilka karakterisera 
hela det finsk-ugriska forskningsgebitet.» 

Aspelin föreslår till sist i detta sitt programuttalande, att F in land 

borde årligen under 4 å r s tid u t rus ta arkeologisk-etnografiska expe

ditioner, bestående förslagsvis av 3—4 forskare, vilka skulle för uni

versitetsmuseets räkn ing samla arkeologiskt och etnografiskt ma

terial från de finska s tammarnas forna och nuvarande bosättnings

områden i Ryssland. Dessa planer real iserades endast delvis. Aspelin 

fick se, hu r det 1883 stiftade f insk-ugriska sällskapets filologer-

stipendiater i Ryssland under de gångna år t iondena ha genom uppköp 

och genom systematiskt samlande förverkligat tanken om ett finskt-

ug r i sk t e t n o g r a f i s k t museum i F in land. Det är ett gott och 
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mångsidigt material som sålunda har kommit den finska vetenska
pen till godo och det har blivit bearbetat av forskarena själva i 
Helsingfors. Ryssarna gjorde praktiskt taget aldrig svårigheter. De 
voro alltid chevalereska och de hade ännu på 1880-talet koncentrerat 
sitt arkeologiska intresse huvudsakligast på de syd-ryska stepper-
na med dessa sagolikt rika fornminnen. Ryssarna hade ingenting 
emot att Finland skulle utforska norra- och nord-östra Rysslands 
forntid och skaffa sig egna museala samlingar. 

Den som själv har sysslat med ural-altaisk arkeologi vet vad Fin
land och, varför icke, den nordiska vetenskapen ha förlorat, när det 
Aspelinska programmet i brist på arkeologer ej kunde genomföras. 
Ej endast Finland, utan hela Norden skulle ha fått en ställning inom 
arkeologin, vida större än vad de nordiska rikena nu intaga. Do 
finska vetenskapsmännen skulle ha haft inom sina egna gränser ett 
stort och välordnat museimaterial från de eurasiatiska tundrorna och 
skogsbältena. En kungatanke, som ej blev realiserad. 

Aspelin dog 1915. S t a t m a g n i n o m i n i s u m b r a . Han över
levdes av sin blida, danskfödda hustru. Hon dog 1930. 

Det var framförallt i början av sin bana Aspelin lärde sig så myc
ket i Sverige. Det var hans goda rätt att låna tankar och idéer från 
Sverige, ty han hade funnit dem rikliga och användbara. Hans forsk
ningsmetod var skandinavisk och hans arbeten tillhöra därför N o r-
d e n, detta kära sagolika område i Ultima Thule. Finlands yngre 
arkeologgenerationer ha fortsatt Aspelins arbete. De ha glömt var
ken de väldiga arbetsperspektiv som Östeuropas arkeologiska ut
forskning givit, eller do möjligheter till intensiv djuplodning som de 
nordiska ländernas egna högkulturer och även primitivare formatio
ner erbjuda. Samarbetet har i arkeologkretsarna alltid varit gott och 
det skall aldrig vara annorlunda. 

Fornvännen 1944. 
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S U M M A R Y 

A. M. TALLGREN: J . R. Aspelin. His life-tvork and connections 
with Siveden. 

The paper gives an account of the life and interests of J. R. Aspelin in 
connection with the centenary of his birtb in August 1942. Aspelin was 
born in East Bothnia. His father was a clergyman with lively cultural 
interests inhorited from both the raaternal and paternal sides. llis predomi-
nant interests were historical. As a student Aspelin pursued his studies in 
Helsingfors, Stockholm and Uppsala, where he made the acquaintance of O. 
Monlelius and II. Hildebrand. He learned the typologieal method, but he 
also learned to know the people behind the typologieal series. Låter he 
made extensive journeys for the purpose of research to Northern, Central
and, above all, to Fastern Europé, and Central Siberia. He published several 
papers on Ural-Altnic and Finnish archeology. His most important work was 
an a t l a s in large format, which reprodtices pictures of all the most im
portant finds Aspelin saw on his travels. Unfortunalely the last part of 
the Atlas was never published. The synthesis is lacking, but lhe book has 
been used for decades and is still to some extent a living book. Aspelin was 
(he creator of the National Museum in Helsingfors, he started the Finnish 
Archeological Society, he was a State Archeologist and had cbarge of 
ancient monuments and relics of the past. He investigatcd the medioval 
churches and castles of Finland and collaborated in collective works ot 
biographical and of family-bistorical interest. He died in 1915. 


