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Smärre meddelanden. 

Den stora gravhögen vid Vaxtuna i Orkesta socken 
Seminghundra härad, Uppland. 

En gammal gravundersökning, meddelad 

av 

T. J. ARNE. 

I sin avhandling om "Fasta fornlämningar i Beovulf" (Antikv. Tidskr. f. 
Sverige XVIII: 4) omnämner Knut Stjerna i korthet undersökningen av den stora 
och märkliga gravhög vid Vaxtuna i Orkesta socken, som pä initiativ av Kungl. 
Maj:t utfördes år 1724. Då denna undersökning näst J. Hadorphs utgrävningar 
pä Björkö i Mälaren är en av våra äldsta med vetenskapligt syfte, torde den 
berättelse, som därom avgavs av assessorn i Antikvitetskollegiet C. L. von 
Schantz, förtjäna att i sin helhet publiceras. En latinsk översättning av von Schantz' 
berättelse, dock ej fullständig, utkom i Acta Literaria Sveda; 1725. 

Högen är förmodligen identisk med en hög, som omnämnes 1667—1684 i 
"Ransakningar om antiquiteterna'. "Uthi Waxtuna giärde hoos Swen Matsson 
ähr ehn Stoor Jordhögh, Konungshögen eller Kööhögen kallat; pä samma Högh 
seijes wara synter en kista för nägra åhr sedan och lacket öpet warandes Sölf-
wer uthi och annat som berättas.' 

Vaxtunahögen överensstämmer till sin uppbyggnad i stora drag med de 
undersökta kungshögarna vid Gamla Uppsala och den stora gravhögen, som 
genomskäres av banan nära Turebergs station. Liksom dessa torde den till
höra folkvandringstiden. Gravhögar med ett inre röse och en yttre jordmantel 
förekomma även i Södermanland och tillhöra även där folkvandringstiden. I 
Uppland fortlever denna gravform in på början av 800-talet, t. ex. i högarna vid 
Ramsjö i Björklinge s:n. 1 bortåt fyra århundraden torde alltså denna art av grav
högar ha varit i bruk. 

Det är svårt att av de omtalade fynden draga några närmare slutsatser om 
Vaxtunahögens ålder. Lerkärlet, som hittades, var krossat i bitar, vadan bildens 
rekonstruktion av krukan ej är pålitlig. Man hittade ytterligare brända ben, 
krukskärvor och 'store knappar av samma materia" (lera?, ben?). Dessa senare 
voro förmodligen stora välvda spelbrickor av ben, sädana man hittat i "Odens
högen" vid Gamla Uppsala, i Ottarshögen i Vendel och i Turebergshögen, 
ehuru v. Schantz tror dem vara fötter lill urnan. Man har dä anledning att när
mare precisera högens ålder lill 500- eller 600-talet. Det är att antaga, att även 
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den berömda 'Kung Nordians hög" i den närbelägna Norrsunda socken och den 
i "Ransakningar" omtalade "Liisliögen" vid Viby i Markims sockenäven höra till 
samma tid. 

Von Schantz' berättelse överlämnades till riksantikvarien Peringskiöld, som 
ingav den jämte en lärd kommentar till baronen och kanslern J. Cederhielm. 
Peringskiöld drar av gravgodsets beskaffenhet den slutsatsen, att högen måste 
vara mycket gammal, och förmodar, att den stora högen täckt en förnäm och hög
ättad mans grav. Han diskuterar Snorres indelning av forntiden i en bränneålder 
och i en högälder och kommer till det resultatet, att somliga högättade män 
redan under bränneåldern låtit högsätta sig. Han citerar härvid Verelius, som vid 
Broby i Ulleråkers härad låtit uppgräva en hög, tillhörande en familj och en 
tid, i vilken somliga voro brända, andra jordsatta. 

Peringskiölds och v. Schantz' skrivelser överlämnades av Cederhielm till 
konungen med framhållande av värdet av en dylik undersökning, som för all
mogen kunde klarlägga det oförnuftiga att söka efter skatter i högarna. 

c 
jrf avhfia. Arcjt- f i yboJuiJMiA. SiaJCcOUjm- §eCZ^etvee§ i i t åvaråfninA 

(om llfSef JHonifl ?H(XU? nai)io;ftc Ctdrur loca (tu begunnUfl 

Fig. 1. 

Kort berättelse om den store ättebacken i Upland, Sämminghundra Härad och Ärkesta Sochn 
pä Waksthuna Skatteägor belägen, och dess upgräfning som elfter Kongl: 

Maijts nädigste ordres toog sin begynnelse ähr 1724 D: 8 Junij. 

Anno 1724 D: 8 Junij woro 40 st: Soldater af Uplands Infanterie Regemente tillstädes 
wid Kullen under Lieutnantens Hr Joh: Wilh: Elgenstiernas och 2ne Under Officerares 
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Commendo och upscende, hwilka Kl: 4 om morgonen, sedan dhe hullit wanligit Chorum, 
begynte at giöra twenne öpningar pä högen, den ena ä wästre och den andre ä södre 
sidan, hwardera ungefehr om 4 ellr 5 alrs bredd, sä wäl som en stor öpning öfwerst 
uppä, och fans under den öfwerste gräswallcn, en blandning af allahanda slags mull 
hwarftals lagdt, säsom swartmylla, gröfre mull och fijn sand, jämwäl och gallmeija; när 
de nägot mehr än 3 alnar avancerat med mullgräfningen, förutom dem et hwarf af unge
fehr 'A alns tiockleek af sammanbakad Jord med beek, sönderstött smedslagg, eller annan 
dylik materia som giorde mullen så täät och sammanhängiande säsom en muur, och för
orsakade at ingen den ringaste wätska kunde sig längre utföre Irängia, uppä och mellan 
hwilcken jord, sä wäl som pä somblige stenar, woro här och där at see smä stycken af 
en hwijt materia, fijn som det fijnaste puder när man det med fingren söndergnug
gade, hwilcken effter Apothekares mening kallas Lac Luna; eller Mondmilch, och cij med 
flijt dijtlagd, utan genereras af de dunsler och fuchtigheter, som både af Jorden och ste
narne upstiga, om hwilckct Valentinus i sin Matcrialien Kammer skrifwer. När som denna 
förbemte coagulerade Jorden war stycketals borttagen, war en stor hoop msd stora stenar 
med mycken flijt och hägleek i hög lagde, hwilcka woro heel rena och wäl conserveradc, 
som derpä utkastades och bortbures, men som Jorden och öfwerste mullen ä sidorne, af 
en stark torcka och Solenes Hetta begynte at rinna alt för mycket neder pä stenarne, sä 
at arbetarena blefwo hindrade i arbetet med stenarnes bortförsel blef af hans Exccllencc 
Riksrådet högwälbi HL Baronen Josias Cederhielm: som denne och flere resor sielf war 
tillstädes och föranstaltade, at alt ordentl: och wäl tillgeck: beslutit, at öpningen äfwan 
skulle giöras mycket större, hwilcket ocksä skiedde. 

D: 9 Junij arbetades hela dagen med mullens och Jordens afgräfwande, sä at 
innan de om afftonen åtskildes war en öpning äfwan till af nägra 80 alr_ i rundan giord, 
pä det steenarbetet obehindrat för mullen sedan kunde för sig gä. 

D: 10. dito begyntes äter med stenars utbärande, hwartitl giordes åtskilliga båhrar 
och togs i acht, at ju längre neder man kom i högen, ju större blefwo stenarne, Efter
middagen fans ibland desse stenar et steenlod pä et snöre, hwilcket för wanartige Men-
niskior som olofligen tänkt at sökia Skatter, hade där fastnad, at de det således mast 
effter sig lembna, jämwäl ock en stählbijt den dhe med widskiepclse dijtkastat, at ingen 
olycka skulle drabba på dem under deras arbete. 

D: 11. fullfölgdes arbetet med stenars utbärande, blifwandes stecnarne nu sä stora, at 
Soldaterne nödgades giöra nya bärar, ock i stellet at twå karlar förr kunde sig allena 
hielpa, hade nu 8, 10 å 12 karlar med en steen nog at giöra. När som derpä 6 eller 7 
alr diupt war lidit neder i steenhögen, befans återigen Mull, hwaruti ännu större stenar 
woro lagde, som woro luchtige när de uptoges; ibland dem war en fyrkantig steen af IVi 
alns längd och '/» alns tiockleek, som kl: 7 om afftonen blef uptagen, under hwilcken 
war en rödachtig Steen urna, med glittrand sand uti och omkring strödd ibland askan, 
men krukan war aldeles redan i första börian, i smä bitar sönder af det, de andra smärre 
stenarne, som lågo omkring krukan woro af den swära fyrkantige stenens tyngd neder-
tryckte i jorden, och Urnan dymedest sönderkrässader, hwilcket deraf skönias kunde at 
skiärfworne deraf som igenfunnes pä det lilla rummet, wore heel möran och murckne i 
kanterne och lågo heel nederplattade. Nu stadnade man med arbetet särdeles som det 
war böndags affton; Men som det tycktes at denne Urnan eij stod i sielfwa Centro af 
ättehögen, blef öfwerenskommit, at om lögerdagen något närmare till medelpunckten 
skulle eftersökias, om nägot annat til äfwentyrs finnas mätte, som bättre kunde löna 
mödan, och som arbetet häreffter eij tycktes blifwa sä swårt som tillförande, blefwo 20 
Man qwarbchållne och de öfrige finge läf at gä hwar til sitt hemwist. 

D: 13 dito: grofs äter å nyo en temlig widd omkring i Jorden, men fans intet annat, 
ehuru man med spadar och andra Instrumenter dereffter sökte, än nägra brända been, 
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och krukeskiärfwor samt store knappar af samma materia som warit fötter under bemte 
Urna. ly nödgades man uphäfwa detta swåra arbetet. 

Wid samma tillfälle upgrofs en annan mindre Ättebacka et litet stycke derifrän, 
hwaruti funnes 2Vi aln neder i kullen på södre sidan om en hög och smahl steen, som 
war stält mitt i högen lika som en Piramid, 4 Urner emellan stenar satte, med aska och 
brände been uti samt krukegrepar af förtärdt jern, och woro desse krukor stälte i siclfwe 
askan på det rummet där deras kroppar blifwit förbrände, men som de stodo aldeles ncder-
mullade, woro de sä skiöre, att twå st. föllo aldeles i stycken, men 2ne äro ännu pä 
Lindholmen i förwahr som äro illa fahrne dock någorlunda conserverade. 

Således är nu med detta arbetet tillgångit, genom hwilcket, om icke annat, har man 
dock, wunnit den förmån, at icke allenast see och i acht taga till Antiquitetens illustra
tion, huru de gamla Gölhers sätt och männer warit, at uprätta starcka och fasta monu
menter öfwer deras raska hjeltars och merckelige Mäns Grafställen, utan är ock genom 
denne Hans Kongl: Maijts nådigste befallning den stora nyfikenheten och widskiepelsen 
förekommen och betagen, som en hoop gement folck i mänga socknar däromkring hafft, 
i det de genom et längligt falskt ryckte, kommit i den wantroon, at stora skatter skulle 
därunder wara förborgade, och af oläfl. begierelse dertill, brydt sig tid effter annan så-
dane at utgräfwa, ehuru stort arbete och beswär de derwid fäfengt anlagdt; kommandes 
genom sädane wanartige och obetenckte Menniskiors dierfwe och straffbare företagande 
Sweriges Antiquiteter mycket at lida och sielfwa landets prydnad pä mänga ställen at 
rubbas och skiämmas; hwilcket man förmodar häreffter lärer, till minstone pä denne 
Orten, blifwa hämmad, enär de förspöria sig i deras falska och irriga meningar blifwit be
dragne. 

Stockholm d: 16 Juni] 1724 
C: L: v. Schantz. 

Originalet i K. Antikvitets-Akademiens ant.-top. arkiv. 

Ett fynd av östbaltiska fornsaker på Gotland. 

Under senare halvåret 1923 anträffade en dräng i Hugleifs, Silte s;n pä Got
land en del fornsaker vid uppodling av en hage. 

Föremålen utgöras av: 
1) En större bronsfibula, bildad av en 

genombruten fyrkantig platta (fig. 2). Nålen, 
som varit av järn, är bortfallen. En bronsspiral 
finnes kvar. 

2) En bronsnål med triangulärt, platt hu
vud. Nålen har rund genomskärning. På över
gängen mellan nål och huvud ses en sönder
bruten ögla, i vilken hängt en ring. L. 17,2 cm. 
(fig. 3). 

3) Sp i r a l a rmr ing av delvis trind bronsten 
i två varv med bägge ändarna avbrutna. Mot F'S- 2. 
ytterändarna är ringen på utsidan försedd med snedställda låga, parallella vulster. 
Diam. 8,5 cm. (fig. 4). 

4) Oval, snodd, sluten a rmr ing av bronsten och en snodd bronstråd. Ten-
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ändarna löpa ut i trådar, som i spiraler förenas med varandra. L. c:a 8 cm. 
Br. c:a 6,8 cm. (fig. 5). 

5) Halsring av bronsten, bruten i två delar. Mittpartiet är platt och 3-
facetterat pä över- och undersidan, varjämte översidan är ornerad med koncen
triska kretsar och vinkelställda parallella linjer. Ändpartierna äro vridna, längst 
ut släta och avslutade i hake och facetterad knopp (fig. 6). 

Fig. 4. 

Fig. 3. Fig. 5. 

Fibulan, fig. 2, är av litauisk typ. N. Åberg1 uppräknar 14 av honom kända 
exemplar, varav 11, anträffats i Ostpreussen (före 1919), 1 i Livland, 1 i guv. 
Vitebsk och 1 i guv. Kiev. 

Nålen med triangulärt huvud är däremot enligt Åberg mycket sällsynt i 
Ostpreussen. Den uppträder huvudsakligen i Östersjöprovinserna,2 och har även 
i olika varianter anträffats på Gotland.^ Närmast överensstämmande med värt 
nyfunna exemplar är en nål från Ösel.4 

Spiralarmringen tyckes tillhöra en för Sverige främmande form, men jag 
känner ej heller fullt motsvarande exemplar frän andra sidan Östersjön. Strie
rade fingerringar i spiralform äro däremot kända frän Lettland (Riga-Katalog, 
pl. 21, 4, 5) och likaså vridna silverarmringar (Riga-Katalog 16, 4, 5, 7). 

1 N. ÅBERG, Ostpreussen In der Völkerwanderungszeit, s. 141, Uppsala 1919. 
1 Katalog der Ausstellung zum X. archäol. Kongress in Riga 1896. Pl. 13, 1, 6, 

7, II. Pl. 29, 26. 
3 T. ARNE, La Suéde et V Orient, S. 112 ff. 
1 ASPELIN, Antiquités du Nord finno-ougrien, fig. 1961. 
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Fig. 6. 

Armringar med spirallås förekomma i Sverige rätt ofta, mest i guld och 
silver (MONTELIUS, Svenska Fornsaker, fig. 615, 610, 619). Huruvida de äro av 
inhemskt ursprung är dock outrett. Ett par av en ten och en tråd vridna arm
ringar med spiralläs av brons äro funna pä Gotland vid Vallstenarum i Vall
stena s:n (St. H. M. 4740) och vid Havor i Hablingbo s:n (St. H. M. 8064,192). 
De överensstämma fullkomligt med den nyfunna armringen. Av nägot tunnare 
tenar är en tredje pä Gotland funnen, liknande armring (St. H. M. 8569, 80). 
Liknande armringar känna vi även från Vitebsk (ASPELIN, I, c. fig. 2186 och 
Rigakatalog pl. 20, 28). Den förra av dessa är möjligen flätad av 2 tunna jämn
tjocka tenar. Möjligheten för att även Siltearmringen härstammar österifrån synes 
därför ej ringa. 

Halsringen torde sakna motsvarigheter pä svensk botten. Rätt liknande 
är däremot en bronshalsring från Kurland (Riga-Katalog pl. 15, 6 och ASPELIN 
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fig. 2110), som likvisst har hake och ögla i ändarna i stället för hake och knopp. 
Knoppformen är emellertid väl känd frän östbaltiska ringsöljor. 

Ett par av de nu funna föremälen äro med säkerhet östbaltiska och de 
övriga med ganska stor sannolikhet. De tillhöra vikingatidens senare del. Detta 
framgår av de med armringarna medföljande spänntyperna (dosformiga och djur-
huvudformade), som hittades i Vallstena- och Hablingbogravarna. Troligen här
röra Silte-föremälen ur en grav, i vilken nedlagts en person av lettisk eller 
litauisk börd. 

T. J. Arne. 

Ett kärl i irisk stil. 

Under arbetet med konservering av de genom d:r Hjalmar Stolpe upp
grävda fornsakerna frän Björkö i Mälaren rengjorde och hopsatte konservator 
E. Sörling ett litet ämbarliknande kärl av trä med bronsbeslag. Härvid fram-
kommo intressanta ornament, som förrådde kärlets "iriska" ursprung. 

Kärlet anträffades i grav 507 pä Björkö. Nedgrävd c:a 1 m. djupt i det 
härda gruset, hade graven innehållit ett kvinnligt lik. Skelettet var emellertid 
fullständigt förmultnat sä när som pä en underkäksbit med några tänder. Gra
ven sträckte sig frän NV+10" V till SO+IO" ö och mätte omkring 2,5 m. i längd 
och nägot mer än 1,5 m. i bredd. Kärlet stod i gravens västligaste hörn. För 
övrigt innehöll graven tvä dubbelskaliga ovala spännbucklor av brons, ett klö
verbladformat, filigransirat silverspänne, en bronskedja, en silverring, en kniv, 
en sax av järn, en nål av brons, en örslev av brons med bilder av kvinna och 
rovdjur1 samt slutligen ett antal stora och vackra pärlor av bergkristall och karneol. 

Det ämbarformiga kärlet är tillverkat av björkträ (?) och troligen svarvat 
ur ett massivt trästycke, sannolikt ett segment av en rund stam. Det har ägt 
en lös, i en ränna insatt botten, som nu saknas. Nägot nedanför mitten är träet 
ornerat med tre parallella reffellinjer, som löpa runtom kärlet. Mynningen om-
gives av en upphöjd kant. 

Träkärlet var så defekt, att bronsbeklädnaden mäste monteras upp på ett 
ny trästomme (fig. 7, 8). 

Träkärlet utan bronsbeklädnad mäter i höjd 18,3 cm., mynningsdiametern 
är c:a 17,8 — 19,5, bottendiametern 12,65 cm. 

Bronsbeklädnaden utgöres av ett omböjt rännformigt mynningsbleck, 2 
breda, ornerade bronsband och ett rännformigt omböjt bottenbleck med ornering. 
Ytterligare tillkommer en rännformig bronshank med inlagt trä, 2 triangulära 
ornerade hankfästen och därtill hörande 2 triangulära bronsbleck på kärlets in
sida. Slutligen märkas tvä vertikalt gående flata ribbor, som frän hankfästena 
fortsätta nedåt till bottnen. 

Bronsbeklädnaden utmärkes av en synnerligen vacker, grön patina, som 
emellertid å somliga ställen genomskimras av nägot, som tyckes vara en ur
sprunglig, tunn förgyllning. 

Avbildat i MB1. 1880, fig. 16. 
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Det övre 8,4 cm. breda bronsbandet ar prytt med en ingraverad framställ
ning av 6 träd och 24 fåglar, begränsad av oornerade kantband (fig. 9). Grave
ringen är utförd med ett skarpt instrument och sä djupt, att bronsblecket här 
och var genomskurits. Särskilt det nedre 'kantbandet" ser därigenom ställvis ut 
att vara särskilt pålagt. 

Det undre 8,65 cm. breda bronsbandet är uppdelat i tvä zoner. Den övre 
prydes av en fortlöpande spiralranka med 12 fåglar i spiralerna och frän de 
senare utgående växtornament, den undre med en fortlöpande rad s. k. trum-
petornament. 

Det rännformiga bottenblccket är prytt med en rad romber mellan finru-
tade trianglar. Hankfästena ha ett genombrutet triangulärt mittparti, begränsat i 
uddarna av välvda cirkelformiga upphöjningar. Nedanför den lägsta av dessa 
ses ett ornament av oviss karaktär. 

Varifrån härstammar detta ämbar? Att det icke är ett nordiskt fabrikat är 
tydligt. Däremot hänvisar oss genast det i den nedersta breda zonen befintliga 
trumpetmönstret till Irland eller det av irisk konst påverkade England. 1 de 
"iriska" manuskripten frän Irland och England återfinna vi mönstret dels fort
löpande, dels inkomponerat i en cirkel. Av det förra slaget är det ornament, 
som utfyller båge och kolonner pä ett målat blad ur den bekanta med en del 
iriska motiv försedda Codex aureus i Kungl. Biblioteket i Stockholm.1 Denna 
sydengelska (Canterbury) handskrift anses förskriva sig frän senare hälften av 
700-talet efter Kr. Mönstret förekommer emellertid tidigare och hör till de 
keltiska motiv, som gä tillbaka till laténe-tiden. 

Den mellersta zonen visar ett mönster, som i sista hand utvecklat sig ur 
det syriska vinrankskemat med djurfigurer mellan rankorna. Detta införes till 
Nordengland mot slutet av 600-talet och fortlevde inpä 800-talet.2 Härifrän har 
det lånats in i irisk konst. Stiliseringen av Björköämbarets fåglar är långt fram
skriden och har antagit en egenartad karaktär, överensstämmande i viss män 
med den ä djurbilder i de iriska manuskripten. 

Särskilt märkas de dubbla konturlinjerna, spirallåren samt fågelhuvudets 
form med dess starkt markerade öga ock näbb. 

De som bladornament stiliserade fötterna torde emellertid icke vara något 
speciellt iriskt drag. Överhuvud synes växtornamentiken pä Irland vara ytterst 
sällsynt. Därför äro träden och palmetterna i den översta zonen synnerligen 
påfallande. Pä anglosaxiskt område gjorde sig växtornamentiken mera gällande 
än pä Irland. Det är därför möjligt, att värt ämbar tillverkats i England, ehuru 
under starkt iriskt inflytande. 

Beträffande tiden för kärlets tillkomst förefaller 800-talet mest antagligt. 
Detta synes mig framgå, även av fyndförhällandena. Det i graven funna 3-flikiga 
spännet med dess filigranrankor har en tidig karolingisk karaktär; de ovala 
spännbucklorna böra enligt Montelius hänföras till förra hälften av 900-talet; 

1 Avbildat hos H. ZIMMERMANN, Vorkarolingische Mintiaturen, Berlin 1916, Pl. 281. 
1 BRÖNDSTED, Nordisk og jremmed Ornamentik i Vikingetiden, sid. 173 -175 (Aar

beger f. nord. Oldk. 1920). 

10 — For nv ännen 1924. 
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det goda utförandet och knopparnas silverbeläggning synes mig tyda pä en tidig 
del av 900-talet. 

T. J. Arne. 

En italiensk fibula funnen i svensk jord. 

Den här avbildade fibulan (fig. 10) är för några är sedan funnen i Sverige, 
närmare bestämt vid Arno (Biskops-Arnö) i Övergrans s:n, Håbo härad, Uppland. 
Den är av italiensk tillverkning. 

Spännets båge är välvd, ej massiv och bredast pä mitten. På översidan är 
bågen prydd med små ringar, åstadkomna därigenom, att den mellanliggande 

botten blivit nedsänkt. Vid bågens bägge 
ändar ses ett knippe fina, parallella linjer. 
Nälhylsan är utdragen. Spiralen är ensidig, 
tvåvarvig. 

Längd över nälhylsan 4,6 cm. 
Bredd över bagen 1,7 cm. 
Beträffande fyndomständigheterna skall 

fibulan enligt uppgift i Ant.-top. arkivet ä 
Statens historiska museum vara funnen "un
der grävning i trädgärden vid herrgården'. 
Den såldes till Statens historiska museum 
pä 1880-talet (1887?) för 16 kr. Fibulan är 
försedd med inv.-n:r 8053. 

Snarlika spännen äro vanliga i Italien un
der den italienska järnålderns början: Villa 

nova-tid (1000—550 f. Kr.), vilken period i stort sett sammanfaller med den nor
diska bronsålderns senare skede. Det här avbildade spännet torde snarast kunna 
hänföras till Montclii fibulaserie II.1 

Det här omtalade fyndet är ett nytt vittnesbörd om de förbindelser, som 
under den nordiska bronsåldern sammanknöto Syd-Europa med Skandinavien. 

O. R. J - e . 

Fig. 10. Vi. 

Statens Historiska Museum får studiemagasinslokater. 
Trångboddheten i Statens Historiska Museum, som under årtionden varit 

synnerligen besvärande, är sedan ett par år tillbaka nästan olidlig. Bland de 
åtgärder, som Riksantikvarien därför måst vidtaga för att söka bereda mera ut
rymmes- och därigenom större arbetsmöjligheter, är den viktigaste, att nya stu
diemagasin blivit inrymda i f. d. länsfängelset vid östermalmsgatan. På Riks
antikvariens hemställan ställdes nämligen våren 1924 tio rum därstädes till mu
seets förfogande och förhoppning finnes att erhålla ytterligare utrymmen i samma 
byggnad för enahanda ändamål. 

fig. 56, 
MONTELIUS, Die älteren Kulturperioden im Orient nnd Furnpa (Stockholm 1903). 
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Sedan riksdagen 1924 beviljat 12,500 kronor till lokalernas inredning och 
därjämte 3,000 kronor ställts till förfogande för själva överflyttningen, ha dessa 
arbeten kunnat fullföljas under den gångna sommaren sä att de tm (i oktober) 
äro att betrakta som avslutade. Icke mindre än 855 hyll- och lädmeter ha häri
genom kunnat tagas i anspråk för svenska boplatsfynd frän stenåldern (t. ex. frän 
Ringsjön), för den stora och värdefulla komparativa samlingen, för fynden frän 
Korsbetningen på Gotland ("Valdemarsgraven") och från Alsnöhus på Adelsö samt 
för museets lösa fynd av medeltida järnföremål m. m. I tvä salar har den lilla, 
men kvalitativt delvis synnerligen betydande samlingen av kyrkliga föremål frän 
nyare tid funnit plats, sedan den i åratal legat hoppackad i museets källare. 
Värdefullast är emellertid, att i ett stort f. d. kök en konserveringsanstalt kunnat 
inredas (säsom annex till den i Nationalmuseibyggnaden förut befintliga), vari
genom museets förmåga att konservera rostat järn praktiskt taget fördubblats. 
Denna konservering innebär ju som bekant ett räddningsarbete av mycket stor 
kulturhistorisk betydelse. 

Studiemagasinen i f. d. fängelset äro tillgängliga för forskare varje dag 
efter förut gjord anmälan i Statens Historiska Museum. A. L. 

Grevinnan Uvarova död. 

Den 30 juni 1924 avled i Dobrna pri Celju i den sloveniska delen av 
Jugoslavien grevinnan Praskovia (Pauline) Sergejevna Uvarova i en ålder av 
över 84 år. Grevinnan U., som 1859 blev gift med arkeologen greve A. S. Uva-
rov, grundaren av det arkeologiska sällskapet i Moskwa, fick genom honom 
intresse för fornkunskapen, blev sin mans sekreterare och främste medarbetare 
samt efter hans död 1884 ordförande i ovannämnda sällskap. Under hennes led
ning gick detta oavbrutet framåt. Hon ledde själv 10 stora allryska arkeologiska 
kongresser, skaffade betydande anslag till arkeologiska företag och gjorde även 
personligen betydande donationer. Särskilt i Kaukasus, som hon i stor utsträck
ning genomreste på hästryggen, utförde hon omfattande grävningar och andra 
undersökningar, publicerade i en rad präktiga volymer om Kaukasus' fornläm
ningar. över Tiflismuseets arkeologiska samlingar utarbetade hon en omfattande 
katalog. Även i Ural anställde hon forskningar. Till grevinnan Uvarovas ära ut
kom 1916 en festskrift med bidrag av ett 30-tal av Rysslands främsta arkeologer. 

Genom bolsjevikrevolutionen förlorade grevinnan U. all sin egendom, sin 
vackra villa i Moskva och sina gods. Med sina döttrar lyckades hon slutligen 
fly till Kaukasus, där hon tillbragte ett par vintrar. Därifrån reste hon över 
Rostov till Serbien, där hon levde i mycket knappa omständigheter i den lilla 
staden Bela Crkva. Under färden utplundrades hon fullständigt. Mest sörjde 
hon över förlusten av en avhandling med färglagda bilder, som hon utarbetat 
över illuminerade georgiska manuskript frän 1400- och 1500-talen. 

Grevinnan U. kommer att leva i kärt minne även hos svenska arkeologer, 
som ätnjöto hennes gästvänskap och välvilja. T. J. A. 
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Litteratur. 
Bulletin de la Société Préhistorique Francaise, tome XXI: I, 2. 

Abbe Lemozi (Cabreret) redogör i en längre artikel kallad Fouilles dans 
1'abri sous roche de Murat för de systematiska utgrävningar han företagit i ett 
abri, beläget invid den lilla staden Murat i kommunen Rocamadour (Lot.) Bland 
fynden, som tillhöra rnagdalénienperioden, märkes ett större antal högst intres
santa ristningar pä lösa stenar. — M. Leon Coutil lämnar ett meddelande om 
en menhir från la hasse Crémonville i kommunen Saint-Cyr du Vaudreuil (Eure) 
och MM. Lafay och Jeantou redogöra för ett megalitiskt monument, beläget i 
kommunen Chardonnay. O. R. J—e. 

Arethuse under redaktion av M. M. Jean Babelon och Pierre d'Espezel. 
(Ed. J. Florange, 17 rue de la Banque, Paris). — 1 slutet av förra året startades 
i Paris tidskriften Arethuse, som är avsedd att vara ett organ för numismatik, 
arts mineurs, arkeologi och analyser av arkeologisk-numismatiska arbeten. Tid
skriften skall utkomma med ett häfte fyra gänger om året. Dess utstyrsel är 
mycket vårdad. Priset är facilt: 20 francs pr årgång. Från de bägge två första 
numren antecknar jag följande artiklar: E. Babelon, Le portratt d'un fonction-
naire romain, sur une monnaie de Priéne. G. F. Hill, Lécole des médailleurs 
de Mantoue å la fin du XV' siécle. H. C. Qallois, Une statuette sassanide 
au Musée du Louvre. E. Maclagan, Reflexions sur la medaille de gtterre con-
temporaine. Jean Babelon et A. Duqucnoy, Medaillons d'or du trésor d Ärras 
— Lentrée de Constance Chlore å Londres en 296 apres J.—C. G. F. Hill, 
Lécole des médailleurs de Mantoue au debut du XVI' siécle. N. A. Mouch-
moff, La numismatique bulgare. 

Förutom åtskilliga notiser förekomma anmälningar av följande arbeten: 
E. Babelon, Le tombeau du roi Childe'ric et les origines de 1'orfévrerie 

cloisonnée. .1. Babelon, Jacopo da Trezzo et la construction de iEscurial. 
Essai sur les arts d la cours de Philippe II 1519—1589. Dr Max Bernhart, 
Miinzkunde der römischen Kaiserzeil. A. Dicudonné, Catalogue des monnaies 
francaise de la Bibliotheque nationale. Les monnaies capétienne ou royales 
francaises. Ire section (d'Hiigues Capet å la réforme de saint Louis). Joan 
Evans, Magical jewels of the Middle Ages and the Renaissance, particulary 
in England. F. Friedensburg, Die Symbolik der Mittelaltermimzen. Q. Lippold, 
Gemmen und Kameen des Altertums und der Neuzeit. G. F. Hill, A Guide 
lo the exhibition of medals of the Renaissance in the British Museum. 
Olov Janse, Le travad de t o r en Suéde å lépoque mérovingienne. O. Alm
gren och Birger Nerman, Die ältere Eisenzeit Gotlands, t. I, II: F. P. Barnard, 
Portugttes jettons. Mgr Q. de Ciuccio, Gli aurei siracusani di Cimone e di 
Eveneto. G. Conienau, La glyptique syro-hittite. S. W. Qrose, Fitzwilliam Mu
seum, Catalogue of the Mac Clean collection of Greek coins. L. Laffranchi, 
// fascio tittorio sulle monete antiche (a proposito di monete möderne). H. 
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Mattingly, Coins of the Roman empire in the British Museum. J. Porcher, 
Jean de Candide et le cardinal de Saint-Denis. J. N. Svoronos, Les monnaies 
d'Athénes. V. Tourneur, La Medaille d'Héraclitts. O. R. J—e. 

Revue Anthropologique (organ för les Ecoles d'Anthropologie de Paris et de 
Liége) Nr 1, 2, januari—februari 1924; Paris, Emile Nourry. 
F. Arcclin et L. Mayet, Solutré. les fouilles de 1907. 1922 et 1923. Vid 

den kända paleolitiska fyndorten Solutré nära staden Måcon, strax söder om 
Lyon ha under åren 1907, 1922 och 1923 nya grävningar företagits av M. F. 
Arcelin under medverkan av doktorerna Mayet och Depéret. Undersökningarna 
ha bragt i dagen mänga nya fynd isynnerhet från aurignacientiden. Intressanta 
iakttagelser ha gjorts beträffande de olika kulturlagrens mäktighet, utsträck
ning etc. Bland de märkligaste fynden må nämnas tvänne begravda skelett, 
som med säkerhet kunna dateras till aurignacien-perioden. Författarna anse att 
skeletten i fråga snarast böra hänföras till Cro-Magnon-rasen. — L. Franchet, 
LHornme a-t-il pu habiter la Bretagne avant 1'introduction des métaux? 
Bretagne äger ytterst fä fynd, som kunna hänföras till tiden, som faller före den 
period, vilken är de stora stenkammargravarnas. Dessa fynd äro att anse som spär 
av en tillfällig bebyggelse. Någon varaktigare bosättning av elt åkeibrukande 
folk - åkerbruket karaktäriserar ju i hög grad den neolitiska tiden — har 
knappast kunnat förekomma i Bretagne, innan människorna här lärt sig konsten 
att genom tillförsel av vissa naturprodukter, såsom kalk, potaska etc. göra jorden 
lämpad för sädesodling. Enligt författarens mening skulle det ha varit förstunder 
de stora stenkammargravarnas tid som man lärt att genom tillförsel särskilt av 
tång och snäckskal (innehållande kalk, potaska etc.) och vilka i stora mängder 
finnas längs Bretagnes kuster, göra den bretagnska jorden lämpad för sädes
odling och därmed även för en fast bosättning. O. R. J—e. 

Revue Archéologique utgiven av M. M. E. Pottier och S. Reinach. Cinquiemc 
serie, tome XIX (januari—juni) 1924. Leroux, Paris. 
Senaste delen av Revue Archéologique utgöres av en diger volym på 

icke mindre än 437 sidor. Bland innehållet märkas följande artiklar: W. Deonna, 
7>o« statuettes d'Artémis éphésienne. R.Cagnat.Aproposdu mot "jubilator". 
Paul Coussin, Les frises de Vare d'Orange. Lieutenant-Colonel Dervieu, La 
bagtte au moyen äge. S. Reinach, Lorigine et la date des "Contorverses mo-
rales". S. Reinach, Sur une classe de noms grecs theophores. Abbe Faurctet 
Commandant Bénard, Les nécropoles du Finislére. A. van Gennep, La tombe 
d'Alarik. S. Reinach, Grands et petits bromes. G, van Hoorn, Une bagtte mi-
noenne å Copenhague. Chr. Blinkenberg, Gorgone et Lionne. E. Pottier. 
A propos du "Corpus Vasarum antiquortim". W. Antoniewiez, Vase de terre 
sigillée découvert å Goszczynno (Polen). Q. Seurc, Archéologie Thrace. 

Av notiser märkas en nekrologi över Ernest Babelon, den kände franske 
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numismatikern, en redogörelse för de märkliga fynden i Byblos (Syrien), om 
Roms ursprung etc. 

Bibliografi: D. Viollier, K. Sultzberger, P. Scherer, O. Schlaginhaufen, 
K. Hescheler, E. Neuweiler, Pfahlbauten. Q. Benedite, Lärt égyptien dans ses 
lignes génerales. Louis Speleers, Les figurines funéraires égyptiennes. R. P. 
Dhorme, Lemploi métaphorique des noms de parties du corps en hébreu et 
en akkadien. E. Pottier, Corpus vasorum antiquorum. Ch. Dugas, La céra-
gréque. Alfred Osborne, Lychnos et Lucerna. Catalogue raisonné d'unemique 
collection de lampes en terre cuite trottvées en Egypte. K. Friis-Johansen, 
Les Vases sicyoniens. Siipplementum epigraphictim grweum adjuvantibus P. 
Roussel. Nikos A. Bees, Die Inschriftenaufzeichnung des Kodex Sinaiticus 
gra?cus 508 (976) und die Maria-Spilwotissa-Klosterkirche bei Sille (Lyka-
onien) mit Exkursen zur Geschichte der Seldschukiden-Turken. Anatolian 
Studies presented to Sir. W.-M. Ramsay. Walter Leaf, Strabo on the Trood, 
Book XIII, cap. 1. J. A. Brutalis, La géographie monumentale de la France 
aux époques romane et gothique. Roger Sherman Loomis, The origine end 
date of the Bayeux embroidery. Q. Chauvet. Temple romain de Sauxay et 
eulte des empereurs. Cyril Fox, The archaeology of the Cambridge region. B. 
Nerman, Det forntida Stockholm. S. Eitrem, Vognen i Osebergsskibet — dens 
utsmykkning. G. Millet, Lancien art serbe: les églises. M. Pocle, Une vie de 
cité. Paris de sa naissance å nos jours. W. Deonna, Catalogue des sculptures 
antiques (du Musée Wart et d'histoire de Geneve). Fierens-Qevacrt ct Arthur 
Laes, Musée Royale des Beaux-Arts de Belgique. Peinture ancienne.R.SiaM, 
Le document 70. Prospcr Alfaric, Christianisme et Gnosticisme. P. Saintyves, 
Les contes de Perrault et les récits paralléles. Q. Dottln, Les littératures 
celtiques. P. Masquery, Sophocle. Ciceronis, De divinatione commenté par A. 
Stanby Pease. O. R. J—e. 

* * 

LAnthropologic (under redaktion av M. M. Boulc och Verneau) tome XXXIV, 
n:is 1-2; Paris, Masson 1924. — Le Dr René de Saint-Périer, Les fouilles de 
1923 dans la grotte des Rideaux å Lespugue (Haute-Garonne). Rideaugrottan 
(Pyrenéerna), i vilken sedan flere är doktor de Saint-Périer företagit systema
tiska utgrävningar, är särskilt berömd genom en kvinnostatyett från yngre paleo
litisk tid, som där anträffades för nägot år sedan. Fynden för år 1923 utgöras 
av en betydande mängd rester av fauna, en del flintverktyg samt några mycket 
intressanta föremål i ben. Särskild uppmärksamhet förtjänar ett benfragment 
ornerat med tvä graverade ormar. Enligt författaren skulle man här ha påträffat 
en profylaktisk amulett. Fynden torde i stort tillhöra aurignacicn-tidens slut 
samt början av den närmast därpå följande perioden: solutréen. — J. de Morgan, 
Le monde oriental avant 1'histoire. LAsie antérieure et l'Egypte. Ovanstående 
uppsats utgör inledningen till en serie artiklar, i vilka författaren — den kände 
orient-forskaren — kommer att behandla frågor rörande Främre Asiens fysiska 
konfiguration, de viktigaste förändringarna, som skett i densamma under världs
åldrarnas lopp (strandlinjernas förskjutningar, deltabildning, modifikationer i 
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djur- och växtvärlden). Författaren söker utforska de geografiska betingelserna 
för människans existens i denna del av världen, som fött och fostrat de äldsta 
kulturfolken. 

Le D:r E. Qobert, Notes sur tes tatouges des indigénes Tunisiens. Tatue-
ringen bland infödingarna i Tunis torde delvis ha en magisk karaktär och 
mycket gamla anor. 

M. E. Ribard, Contribntion d 1'étude des aloalo malgaches. Aloalo är in
födingarnas benämning på ett slags egendomligt skulpterade träpålar, som in
födingarna i vissa delar av Madagaskar ännu i dag uppsätta, oftast kring gra
varna. Stundom finner man emellertid dessa aloalo isolerade, utan synbart sam
band med gravarne. Författaren tänker att de i bägge fallen ha samband med 
dödskulten (fristäder för de dödas själar?). 

L. Joleand, Le boeuf de Madagaskar. Oxen, som spelar en framträdande 
roll i de religiösa ceremonierna hos infödingarna på Madagaskar, synes vara en 
nära släkting till den afrikanska oxen (bos sanga). Den har möjligen införts till 
ön av Bantou-folket för mycket länge sedan och i alla händelser före den malajo-
melanesiska invasionen till ön. 

Bibl iografi : H. Shetelig, Primitive tider i Norge. M. Boule, Fossil Men. 
Elements of human Palasontology. M. Horst, Ein zweiter "Halbmenschen'. 
Fund von Piltdown. P. Bosch Qimpera, La Arqneologia preromana hispanica. 
Abbe H. Breuil, La station paléolithique ancienne d'Arronches (Portalegre). 
De Qregino, Iconografia delle Collezioni Preistoriche della Sicilia. Sidney H. 
Reynolds, A monograph on the British Pleiystocene Mammalia (Hippopatamus). 
Ramiro Fabiani. / Mammiferi quaternari della regione veneta. Aldobrandino 
Mochi, Sul Quaternario e sul Paleolitico dLtalia. Rassegne e Polemiche. Fritz 
Sarasin, Die steinzeitlichen Stationen des Birfales zwischen Basel und Dels
berg. Franz Kiessling, Die Aurignacienstation in Gruebgraben bei Kammern in 
Niederoesterreich. V. Hilber, Die geologische Stellung Paläolithikums. J. Bayer, 
"Lössmagdalénien, warmes mottstérien" und Entstehungszeit der Hoch-und 
Niederterrasse. Id, Spaniens Bedeutung fiir die Diluvialchronologie. H. Schiirer 
v. Waldheim, Vorgeschichtliche Funde aus Stillfried. N. Pnccioni, Di aleuni 
Manttfatti litici raccolti in Cirenaica. D:r J. Bayer, Europa, die Urheimat 
der Kultur. Jttgendlichkeit den ältesten Kultur Palästinas. D:r J. Pokorny, 
Uber die vorarische Urbevölkerung Englands. M. Hell, Eine spätneolithische 
Hölensiedelung am Grillberg bei Elsbethen in Salzburg. M. Hell, Zur vor
geschichtlichen Besiedelung des Hellbrunner Berges bei Salzburg. Id, Eine 
bronzezeitliche tlölensiedelung bei Sankt-Johan in Salzburg und ihre Bezieh-
iingen zum alpinen Kupferbergbatt. C. A. Nordman, Jettestuer i Danmark. 
A. M. Tallgren, Collection Zaoussatlof au Musée national de Finlande å 
Helsingfors — // Monographie de la Section de 1'åge du Fer et lépoque 
dite de Bolgary. E. Boman, Los ensayos de establecer una cronologia prehis-
panica en la region diagnita, Republica Argentina. Max Ulhe, Civilizaciones 
may oides de la Costa Pacifica de Sttdamerica. Id., Toltecas, May as y civili
zaciones sudamericanas J. Jijön y Caamano, Pitruhå. A Capdeville, Un ce
menterio Chincha-Atacameno de Pttnta Grande, Taltal. K. Stolyhwo, La clas-
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sification des caractéres anthropologiques. A. Forster, Contribution å la for
mation du gros orteil de Vespéce humaine. J.-A. Pires de Lima, Museulus 
sternalis and the morphology of the pectoralis major in teratencephalous 
monsters. D:r F. Spcizer, Etlinographische Materialien aus den Neuen He-
briden und den Banks-Inseln. J. Castagné, Surivance danciens culles et rites 
en Asie centrale. H. Wigneaud, Comrnent VAmérique fut réllement découverte 
en 1492. D:r F. Regnault, Le röle des Musées d'Ethnographie, Leur avenir. 
L' — C1 Constantin. Uneexplication des slatues å clous élevéespar les Alletnands. 

Notiser. Miss Alice C. Fletcher (necrologie.). — L'Histoire Naturelle, l'An-
thropologie et la Préhistoire dans l'enseignement secondaire. — Buffon, précur-
seur de 1'impressionisme. — L'Homme de Néanderthal å Malte. — Les dépöts 
pléistocénes des environs de Portsmouth et leur relations avec l'Homme. — La 
"Qalerie préhistorique de Montcspan". — Les Bois de Renne fossiles. — Le 
néolithique saharien. — Une loi contre les fabricants de faux archéologiques aux 
Etats-Unis. — L'activitc archéologique aux Efats-Unis. — Cavernes du Ken
tucky. — Une oeuvre d'art d'aspect tres archaique, découverte sur la rive du 
détroit de Magellan. — L'origine des contes. Ce que les Préhistoriens peuvent 
trouver dans les contes de Perreault, d'aprcs M. Saintyves.-Un nouvel anthro-
pométre. O. R. J—e. 
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