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SIR ELLIS HOVELL MINNS 

IN MEMORIAM 

17/8 1874—13/6 1953 

Sittande vid sitt skrivbord i villan vid Wordsworth Grove no. 2 i den 
engelska universitetsstaden Cambridge avled den 13 juni 1953 den nära 
79 år gamle professorn Sir Ellis Hovell Minns. Bland språkman och arkeo
loger åtnjöt han ett stort och välgrundat anseende, och hans rykte sträckte 
sig från Irland över Väst- och Östeuropa bort till östsibirien och Japan. 
Sina talrika vänner räknade han framför allt bland slavister och orienta
lister. Det framgick klart av den festskrift, som genom professor A. M. Tall
gren utgavs till hans ära på hans 60-årsdag. Till denna hade bidragit 
trettiotvå författare i sjutton länder, omkring hälften numera bortom 
järnridån. 
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T U R E J . A R N E 

Ellis Minns började sina universitetsstudier vid Pembroke College i 
Cambridge 1892. Efter att ha avlagt diverse examina fortsatte han sina 
studier vid École des Charles och Ecole des langues orientales vivantes i 
Paris åren 1897—1898 och därefter i Ryssland 1898—1899 och 1900—1901. 
Under denna rysslandsvistelse började han samla material till silt största 
och mest berömda arbele »Scylhians and Greeks», som utkom 1912. 

Från 1906 till 1927 bestred han vid Pembroke College tjänsten som 
bibliotekarie och föreläsare (lecturer) i ryska och paleografi. Aren 1927— 
1939 fungerade han som Disney professor i arkeologi. Efter atl ha inträtt 
i emeritus-åldern försatte han sina studier i ös terns arkeologi, varom 
vittnar hans avhandling »The Art of the Northern Nomads» (1944). Tidigare 
hade han bland annat översatt till engelska den internationellt välkände 
professor Kondakovs arbete om ryska ikoner (The Russian Icon. 1927). 

>Scynlhians and Greeks» är för varje forskare, som ej behärskar det 
ryska språket, av grundläggande betydelse. Titeln ger ingen föreställning 
om dess r ikedom på faktiska uppgifter, hämtade ur rysk och antik l i t teratur, 
från numismatik och inskrifter, från gravfynd och forntida stadslämningar. 
Det vidsträckta skyfiska områdets geografiska och etnografiska förhållan
den under en tvåtusenårig period från 1000 år före till 1000 år efler Kr. f. 
skildras ingående. Vi lära känna den greko-skytiska konsten, de sydryska 
grekstädernas historiska utveckling, deras administrat iva och rättsliga för
hållanden, men också kristianiseringen, del senare byzantinska väldet, det 
ryska rikets uppkomst och nordbornas f ramträdande vid Djnepr och på 
Krim. Ett rikt bildmaterial och en omfattande bibliografi komplet terar det 
720 sidor omfattande verket. 

Ellis Minns förde en mycket omfattande lärd korrespondens och höll sig 
ständigt ä jour med de östeuropeiska forskningsresultaten. Han var en 
vänsäll man, som gärna delade med sig av sill stora velande, och hans 
bortgång kommer liksom A. M. Tallgrens och M. Rostovtzevs att förorsaka 
stor saknad bland kolleger och vänner. 

Minns besökte även Stockholm någon tid före del andra världskriget i 
sällskap med sin härom året avlidna maka och en dotter. 

Ture J. Arne 

SUMMARY 

Sir Ellis Hovell Minns. In Memoriam. Ture J. Arne gives an appreciafion 
of the recently deceased arcbaeologist Sir Ellis Hovell Minns and defines his 
distinguished contr ibut ions to Oriental archaeology and philological research. 
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