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Fig. 2. Symmetrisk skivyxa. — Symmelric flake-axe. 

Genom Bäckaskogsgraven och Lummelundagravarna få vi en glimt 
av ett mesolitiskt gravskick. Det bör dock understrykas, att själva grav
skickets detaljer äro i hög grad oklara, då i samtliga fall utgrävarna 
kallats till fyndplatsen först sedan gravarna allvarligt skadats. Den ur
sprungliga skelettställningen veta vi ganska litet om. 

Rydbecks övriga kronologiska teorier i ovannämnda uppsats anser jag 
mig icke ha någon anledning att gå in på, sä mycket mindre som han 
icke beaktat det radikalt nya läge, som den neolitiska diskussionen kom
mit i genom C. J. Beckers »Mosefundne Lerkar» (Aarböger 1947). 

Carl-Axel Althin 

EN HERAKLES-STATYETT, FUNNEN PÅ GOTLAND 

I den samling av antikviteter, som år 1884 av Statens Historiska Mu
seum inköptes frän major S. Ulfsparre och som där fått inv.nr 7571, 
utgöres specialnummer 652 av den lilla bronsstatyett, som här återges i 
fig. 1. Den enda uppgift, som förelåg i Ulfsparres förteckning, var, att 
den blivit anträffad pä Gotland; var, av vem och under vilka förhål
landen uppges icke. Statyetten har mig veterligt aldrig publicerats eller 
behandlats i litteraturen. 
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Figuren föreställer en na
ken man, vilken höjer den 
högra armen. Tyvärr saknas 
handen till denna arm. Av den 
vänstra armen, som är ut
sträckt, men icke upplyftad, 
finnes endast översta partiet, 
över håret ses i mitten en 
spets; jfr straxt nedan. 

Arbetet är en dussinvara; 
inga detaljer äro väl utförda. 

Det erbjuder ingen svårighet 
att identifiera bilden: den är 
en Heraklesstatyett av en typ, 
som i det väsentliga oföränd
rad levat länge. Kanske har 
typen funnits redan på 600-
talet f. Kr.; den går i varje 
fall ned ända till framemot 
Kr. f. Typen är vanlig i Ita
lien, särskilt i Etrurien, men 
den förekommer också utanför 
detta lands gränser. I fig. 2, 3 
(= Richter, Gisela, Greek, 
Etruscan and Roman bronzes, 
The Metropolitan Museum of 
Art, New York 1915, sid. 97 
fig. 158, 153) se vi liknande 
statyetter, som tillhöra en i 
Italien (Florens) hopbragt sam
ling antikviteter, nu befintliga 
i Metropolitan Museum of Art, 
New York. 

Pä både fig. 2 och 3 är lejon
huden angiven å vänstra ar
men. På den senare figuren 
se vi i den höjda högra han
den klubban, medan i den 
förra figuren endast ett frag
ment av denna finnes be
varat. 

I fig. 2 få vi förklaring till 
den egendomliga spetsen ovan 
huvudet på vår gotländska 
statyett. På den förra figuren 
är det fråga om ett pannband. 

Fig. 1. Bronsstalyett. Gotland ulan närmare 
fynduppgifler. '/,. — Bronze statuette. Gotland 

of unknown provcnance. 

Fig. 2. Bronsslatyell. I tallen ulan närmare fynd-
ufipgifter. Höjd 9.S cm. •—• Bronze statuette. 
Italy of unknown provenance. Height 9.8 cm. 
Fig. 3. Bronsstalyett. Italien ulan närmare fynd-
uppgifter. Höjd 10.4 cm. •—• Bronze statuette. 
Italy of unknown provenance. Height 10.4 cm. 
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som i mitten har någon slags prydnad. Kanske är något sådant också 
avsett i fig. 1, men möjligen har pannbandet med dess prydnad miss-
förståtts. 

Sådana smä enkla statyetter anses vara votivpjäser, som de fattigare 
klasserna offrat. 

När denna statyett kommit till Gotland, kunna vi icke säga, blott att 
det skett före Kr. f. Den har emellertid sitt intresse som den tidigaste 
statyetten från det klassiska området, som blivit känd ifrån vårt land, 
och som ett vittnesbörd om klassisk import ifrån den fyndfattiga för
romerska järnåldern (möjligen redan bronsålderns slut). 

Birger Nerman 

EN SKULPTUR AV KAPITELSALSMÅLAREN I VADSTENA 

OMKR. 1400? 

Madonnaskåpet från Norra Fågelås, nära Hjo, i Västergötland hör till 
de på senare tid mera uppmärksammade bland de medeltida konstverken 
i Statens historiska museum.1 Utsidans dekorativa bebådelsegrupp har 
till och med flera gånger -avbildats i färg.2 Det påfallande intresset för 
Fågelässkåpets målningar beror väl inte enbart på det konstnärliga 
värdet utan på att vi här har att göra med ett säkert svenskt verk från 
en tid med så få bevarade målningar. Som Carl R. af Ugglas visat3 måste 
Fågelåsmälningarna vara utförda på motsatta sidan av Vättern, nämligen 
i Vadstena av den man som utfört de tyvärr fragmentariska målningarna 
i nägra av lunettfälten i klostrets kapitelsal. Målarens verkliga namn är 
okänt; som provisorisk benämning har »Kapitelsalsmästaren» lanserats.' 
Denne i Vadstena verksamme målare var förmodligen, som redan af 
Ugglas framhållit, en lekbroder i klostret, även om direkta uppgifter om 
hans förekomst saknas i klostrets bevarade handlingar. Kapitelsals
mästaren har sin styrka i det dekorativa och i teckningens personliga 
linje. Hans goda egenskaper framträder bäst i kapitelsalens kalkmål
ningar och de nära överensstämmande temperamålningarna på Fågeläs-

1 SHM inv.-nr 17431. Utförlig beskrivning i Carl R. aj Ugglas, Till 
Vadstena klosters konsthistoria, i Konsthistoriska studier tillägnade 
Johnny Roosval den 29 aug. 1929, s. 124—141. 

- Andreas Lindblom, Sveriges konsthistoria I, Stockholm 1944, s. 208 
samt Henrik Cornell, Den svenska konstens historia, Stockholm 1944, vid 
s. 92. Avbildning i ljustryck i Tiotusen år i Sverige. 

3 aj Ugglas, a. a., s. 125 ff. 
4 Andreas Lindblom, a. a., s. 233. Tidigare hade Bengt Söderberg, De 

gotländska passionsmålningarna etc , Lund 1942, s. 127 ff. präglat namnet 
Refektoriemästaren, som emellertid blev mindre lämpligt sedan det ut
retts att salen icke varit refektorium utan själva kapitelsalen. Jfr 
Bertil Berthelsson, Studier i Birgittinerordens byggnadsskick, I, Stock
holm 1947. 
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