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De komparativa fornsakssamlingarna i Statens 
Historiska Museum. 

Av 

T. J. ARNE. 

^tuderar man våra offentliga samlingar av olika slag, 
skall man snart finna en betydande skillnad i propor
tionen mellan svenskt och utländskt. Vårt s. k. Natio
nalmuseum utgöres av till en väsentlig del utländska 

konstalster. Man har nödtvunget fått lov att skänka den utländska 
konsten ett vidsträckt utrymme, därför att vårt beroende av ut
ländska konstförebilder under de senare århundradena var så 
iögonenfallande och därför att man hade så litet av svensk kva
litetskonst att visa upp. Förhållandena ha ju ändrats i viss mån 
under de senaste decennierna, och särskilt erinrar man sig Richard 
Berghs ingripande; emellertid är det dock påfallande, vilken gene
rositet som visas gentemot utländsk konst och huru delta före
faller helt naturligt. 

Allt sedan Linnés tid har det också varit självklart, att våra 
naturvetenskapliga museer skulle inrymma alster från alla natu
rens riken, samlade i alla delar av världen. Som ett bihang till 
naturaliesamlingarna medföljde även s. k. etnografica, och genom 
Hjalmar Stolpes förtjänstfulla arbete kom i Stockholm ett allmän-
etnografiskt museum lill stånd, icke mycket senare än det Nor
diska Museet med dess samlingar till belysning av de nordiska 
folkens liv. 

Nordiska Museet och Statens Historiska Museum utgöra till
sammans vårt egentliga Nationalmuseum; de innehålla tillsam-
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mans ett dyrbart material lill belysning av alla vårt folks livs
yttringar från den första bebyggelsens dagar fram till vår lid. 

Varje arkeolog och etnogiaf vet emellertid, att vi ej kunna 
förslå vårt folks utvecklingshisloria utan ett vidsträckt jämföielse-
material. Vi ha ej heller under förhistorisk tid fört ett isolerat liv 
för oss själva, även om vi bo ute i periferien. Så ha också le
darna för Statens Historiska Museum alltid gärna sett, att vår 
komparativa samling förökats. Intet av dessa mera osystemaliskt 
gjorda komparativa samlingar finns emellertid offentligt utställt. 
Den vetgirige svensken har måst och måste resa utom sitt lands 
gränser, åtminstone till Köpenhamn, om han vill studera forn
tidens kulturer, den egyptiska, den assyrisk-babyloniska, den he-
tiliska, ja t. o. m. den grekiska och romerska, för att inte lala 
om den äldre persiska, tidigt kristna och tidigt islamitiska kul
turen samt slutligen Indiens och Östasiens tidigare kulturstadier. 

En liten början till specialsamlingar av egyptisk och klas
sisk, grekisk-romersk kultur finnes i Nationalmusei konstavdelning 
och i Uppsala universitetsmuseum, men huru obetydligt bara i 
jämförelse med Köpenhamns Anlikvarium och Glyptotek! Pä vissa 
andra områden finnas emellertid i Statens Historiska Museums 
samlingar, som kunde bilda kärnan till ett svenskt Antiquarium 
eller vad man nu vill kalla det. 

Dessa samlingar ha hösten 1924 till större delen överflyttats 
till Östermalms forna cellfängelse, där lokaler inrättats för mu
seels räkning och studiemagasin anordnats. 

Våra äldsta ufomsvenska förvärv utgöras av en del föremål 
från Finland, mestadels smycken eller mynt, inkomna till museet 
redan före 1809. Senare ha en del andra saker tillkommit (Inv. 
22, 93, 142, 375, 377, 1464, 4100, 7405, 8253, 9724, 10078, 10649, 
13954, 14332, 16230, 17343). 

Vissa danska fornsaker ha förvärvats såsom gåva eller genom 
byte med danska nationalmuseet (Inv. 1238, 1374, 3125). Andra 
ha senare tillkommit (Inv. 1418, 1453, 1784, 6815, 7571 [Ulfsparres 
samling], 13378, 14469, 17343). Nämnas bör också en vacker sam
ling äldre nordiska stenäldersfynd från Koldingfjord, förvärvad 1919. 
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Från Island äger museet ett vikingatidssvärd (Inv. 11537). 
En större norsk samling, huvudsakligen bestående av järn

åldersföremål, men även innehållande en del stenyxor o. d., har 
nyligen deponerats från Nordiska Museet i Statens Historiska 
Museum (Inv. 17343). De norska fornsakerna äro eljes fåtaliga 
(Inv. 582, 4066, 5699, 6780, 8641, 14854). 

Under förra delen av 1800-talet mottog museet ofta smärre gåvor 
av utländska fornsaker, huvudsakligen egyptiska och romerska, från 
svenska resande i Orienten, såsom Johan Hedenborg (Inv. 607) eller 
från Sveriges konsuler, Anastasy i Egypten (Inv. 546), Spiegelthal i 
Smyrna (Inv. 5995) och Ehrenhoff i Marocko. Åtskilligt av detta har 
deponerats i Nationalmusei konstavdelning. En del fornsaker av 
samma karaktär härstamma ur professor Blads samling (Inv. 400, 
699, 718), andra ha skänkts av kapten Lyth (Inv. 2422). 

I någon mån återspeglar vår komparativa samling de stora 
upptäckter, som under andra hälften av 1800-talet gjordes ute i 
Europa. Henry Christy sände ett par månader före sin död är 
1865 en vacker kollektion (147 nummer) original och avgjutningar 
av paleolitiska fynd från grottorna i Vezére-dalen, som han un
dersökt jämte Lartet (Inv. 3354). Ett par år tidigare hade museet 
av honom fått mottaga ett stort skivformigt block av kalksten, 
inneslutande lämningar av utdöda djur samt flintor. Blocket här
rörde från grottan vid Les Eyzies (Inv. 3183). Sir John Lubbock 
skänkte en del flintsaker från England och Frankrike, däribland 
präktiga flintråämnen från Grand-Pressigny (Inv. 3779). Andra 
gåvor kommo från sir John Evans (Inv. 4730 Irland; 5320 Irland 
och Frankrike). Från Schweiz förvärvades en del prov på pål-
byggnadskulturen under den yngre stenåldern, samlade i Roben-
hausen, och andra fynd från grottan vid Thayngen (Inv. 11109). 
Under sina resor inköpte Oscar Montelius rätt betydande sam
lingar av bronsåldersföremål i Italien, särskilt spännen och yxor 
(6565, 7388); en del sten- och bronsåldersföremål förvärvade han 
i Grekland och Smyrna (Inv. 8459) och en god samling yngre 
järnåldersföremål (143 nummer) i Lithauen (Inv. 6565). 

Det kraftigaste uppsvinget tog emellertid vår komparativa 
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samling genom dr Fredrik Martin. Från Ryssland, Sibirien, Tur
kestan, Främre Asien och Egypten härstamma de av honom gjorda 
samlingarna. 

På Krim inköpte Martin en stor kollektion fibulor och rem
beslag m. m. (Inv. 10038), förskrivande sig från de 5 första år
hundradena efter Kr. f. och till sin karaktär huvudsakligen "go
tiska". Denna kollektion är känd genom avbildningarna i Vitter
hets Akademiens månadsblad (Fibulor och söljor från Kertsch, 
MBL. 1894). Gravfynd från Kertsch föreligga jämväl (Inv. 12077) 

De tidigast förvärvade ryska fornsakerna i museet utgöras av 
7 stenäldersredskap och 23 pilspetsar av brons och sten, som 
förärades av P. Lerch (Inv. 4572). Andra fornsaker av flinta, grön
sten och brons ha inköpts av F. Martin (Inv. 9565, 10185). En
staka föremål, såsom hals-, arm- och fingerring av brons för
skriva sig från Zvenigorod i guv. Moskva (Inv. 10396) och ett 
gravinventarium med bronssmycken, vid vilka hänga franska kop
parmynt från 1700-talet och kaurisnäckor, kommer från Spassk i 
trakten av Kazan (Inv. 6443). 

Våra ryska samlingar ha sedermera kompletterats av dr Gustaf 
Hallström och mig. Vid Vita Havets kuster har Hallström på 
därvarande stenåldersboplatser (Solotitza) gjort betydande sam
lingar, bl. a. av djurskulpturer i flinta (Inv. 15313). En föregångare 
hade han i löjtnant Sandeberg, som förvärvat ät museet ett par 
samlingar från samma trakter (Inv. 5904 och 6316). En samling 
på över 700 föremål, förutom 650 pärlor, representativa för vi
kingatidens khazarkultur i sydöstra Ryssland, har jag anskaffat 
för museet, dels genom köp för medel, som frikostigt ställts till 
förfogande av fabrikör A. Lindahl, dels genom egna grävningar 
i de s. k. kalakombgravarna vid Verhne-Saltovo i trakten av Char-
kov (Inv. 15817). Vi äga likaledes en del keramik m. m. från de 
förstörda tatarstäderna vid Volga. Säsom gåva av ryska veten
skapsakademien har museet mottagit typisk rysk stenålderskera
mik från den stora boplatsen vid Balachny i Nisjnij-Novgorod-
guvernementet. Från en stenåldersboplats vid Piros nära Novgo
rod härröra några skrapor, spån och pilspetsar av flinta (Inv. 16456). 
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Dr Martins sibiriska samlingar (Inv. 9172) förskriva sig från 
guvernementen Tobolsk, Tomsk och Jenissejsk. De omfatta sten-, 
brons- och järnåldersfynd av alla slag. Blott en mindre del är 
publicerad. Viktigast äro måhända fynden från Martins egna grav
undersökningar vid Barsoff gorodok i kretsen Surgut vid Ob-
floden. Jag skulle tro, att det är den mest betydande utgrävning, 
som gjorts ifråga om yngre sibirisk järnålder, samtidig med vår 
vikingatid. I 89 gravar under flat mark påträffades skelett med 
324 föremål, däribland rikhaltig keramik, knivar, pil- och spjut
spetsar av järn, örhängen, armband, bilder av hästar, björnar, 
fåglar av brons, spännen av silver, rembeslag, bjällror m. m. av 
brons. Allt detta är avsett att snarast möjligt publiceras. Ett kort 
omnämnande av samlingen finnes i Martins arbete Sibirica (1897). 

Genom A. E. Nordenskiöld eihöll museet en hålcelt, några 
knivar och runda ögleförsedda skivor av brons, anträffade i trakten 
av Krasnojarsk i Sibirien (Inv. 6577). De sibiriska bronsålders-
fynden ökades sedermera betydligt genom F. Martin (Inv. 9172). 

Under de senare åren ha de komparativa samlingarna även 
förökats genom intressanta fynd från Östasien. En av den svenska 
Kamtschatkaexpeditionen (Bergman, Hultén, Malaise) på Kamt-
schatka genom utgrävningar åvägabragt samling av yxor, spjut-
och pilspetsar m. m. av obsidian, flinta och andra stenarter samt 
grov keramik med öron på kärlens insida har förvärvats för mu
seet Den räknar omkring 300 nummer (Inv. 17139 och 17347). 

Genom gåva av direktör Melker Lyckholm i Göteborg er
höll museet en kollektion av 56 brons- (och sten-) vapen från 
Kinas bronsålder (Inv. 16512). De hava tillhört den s. k. Li Hung 
Tschang-samlingen. Sex dylika bronser hade tidigare inköpts från 
dr F. Martin (Inv. 15550). Fyra bronssvärd från provinsen Honan 
skänktes av ingenjör O. Karlbeck (Inv. 16871), vars stora sam
ling av kinesiska bronsåldersfynd i övrigt inköptes för de Hall-
wylska samlingarna. En liten samling lerföremål från Han-dyna
stiens tid skänktes av dr S. Ambrosiani. Dessa pjäser härröra från 
norra Kiangsu, där de hittats i Hsu Chow-Fu-distriktet, 5 mil från 
Nanking och 1 mil från Pengpo. I museet förvaras jämväl tills-
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vidare de hittills anlända ståtliga kinesiska stenäldersfynd, som 
av professor J. G. Andersson gjorts i Mandjuriel och i provinsen 
Honan (jfr J. G. ANDERSSON, The cave-deposit at Sha Kuo T'un 
in Fengtien, 1923; dens., An early chinese culture. 1924; T. J. 
ARNE, Painted stone age pottery from the province of Honan, 
China, 1924 (det mellersta arbetet i Bulletin of the geological 
Survey of China, de två andra i Palceontologia Sinica). Dessa 
fynd äro i sitt slag hittills enastående. 

Det kan tilläggas, att museet även äger en mycket god kine
sisk myntsamling (Inv. 8518, 16592). 

Ett antal små yxor av ett kalkstensliknande material härröra 
från Kochinchina. 

Museet äger en av de 424 kopparyxor, som en gång anträf
fades jämte 102 silverföremål vid Gungeria i Främre Indien (Inv. 
5320V2). Från Banda-distriktet i Nordvästprovinsema förskriva sig 
7 stenredskap, 6 kärnor och 77 flintspånor, skänkta av Rivelt 
Carnac i Allahabad (Inv. 7165). Även den paleolitiska kulturen är 
representerad genom 14 redskap från Poondi nära Madras (Inv. 
11811). Ett 10-tal delvis retuscherade flintspånor från Främre In
dien ha inkommit under senare år (Inv. 13955). Västturkesfan är 
representerat med ett par bronsceller och en del bronspilspetsar, 
köpta i Taschkent, Samarkand och Bokhara (Inv. 10038). 

Från Persien äger museet ingenting, men däremot rätt vik
tiga samlingar från hela det forna Turkiska väldet. Äldst äro de 
paleolitiska redskap, som av mig år 1907 insamlades i Nord
syrien mellan Aintab och Biredjik. De uppgå till ett 40-tal före
mål (T. J. ARNE, Stenåldersfynd från Nordsyrien i Fornvännen 
1908; Inv. 13958). 

Från neolitisk tid härstamma ett antal slipade stenyxor från 
Nordsyrien, omtalade i den citerade uppsatsen (Inv. 13958). Ganska 
omfattande äro de boplatsfynd fjån stenåldern, som anträffats vid 
Kadi Köi intill Bosporen och vid Pendik intill Marmorasjön (T. J. 
ARNE, Den äldsta bebyggelsen vid Bosporen i Fornvännen 1922; 
Inv. 13958). I övrigt äger museet 19 stenyxor utan och 2 med 
skafthål från Mindre Asien. En är av flinta, en av nefrit, flertalet 
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av grönsten. Skafthålsyxorna förskriva sig från Kaisarié, alltså 
från det inre av halvön (Inv. 8459, 11435, 11453, 12386). 

Kopparåldern och bronsåldern äro rätt väl representerade. 
Från en resa tiil Egypten 1895—96 hemförde dr F. Martin ett 
betydande depåfynd, som anträffades i en åker vid Pera, c:a 30 
km. SV om Lefkosia på Cypern. Fyndet måste fördelas på flera 
museer; till Statens Historiska Museum kommo ett bronssvärd, 
25 dolkar, 5 skaftcelter, en skafthålsyxa, 3 pincetter, 15 nålar, 
prylar och mejslar, en liten spade, 2 pilspetsar, en "gaffel" och 
en såg (F. R. MARTIN, Föremål af koppar och brons från Egypten 
och Cypern samlade år 1896 i Månadsbladet 1897; Inv. 10493). 
Mest från Kaisarié och Angöra förskriva sig 14 flata skaftcelter 
och 1 hålkyxa av brons (Inv. 11434, 11435, 12386, 13530, 13635, 
15576, 15579). Märkligt är särskilt ett depåfynd, gjort i en grotta 
vid Ordu nära Trapezunt. Alla dessa yxor blevo ej inköpta. Fyn
det utgjordes huvudsakligen av skafthålsyxor av brons. Sådana 
besitter museet 9 från Främre Asiens fastland, varav 3 tillhöra 
Ordu-fyndet och två härstamma från Bagdadtrakten. En av de 
senare är dock snarast en hacka (Inv. 12386, 12599, 12859, 12992). 

Från Kedabeg i södra Kaukasien härrör ett bronssvärd, som 
skänkts av ingenjör T. Fegrasus (inv. 10981). En egendomlig ring, 
en spjutspets och en pilspets av brons förskriva sig även från 
Mindre Asien (Inv. 12992, 13635 och 14060). Dessutom finnas 
nålar, armringar och betsel av brons, påträffade i Armenien och 
andra delar av Mindre Asien (Inv. 13342, 15579). 

Det är sällsynt att i andra museer finna en så vacker sam
ling förromerska fibulor från Mindre Asien som här. De uppgå 
till över 50. Bland dem ingå dock några, som snarast torde här
röra från Macedonien och Albanien (Inv. 8459, 10183, 11210, 
11304, 11342, 11434, 11435, 11453, 11812, 12386,12992, 13342, 
13635, 14060, 15579). Av romerska fibulor från samma trakter 
ges det ett 30-tal, vartill komma ett par från folkvandringstid 
(Inv. 11434, 11435, 12386, 12599, 12859, 13342, 13635, 14060, 
14172, 14797). 

Bland spännena är att lägga märke till en laténefibula från 
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Larissa i Mindre Asien, ej långt från Smyrna. Av de därstädes 
vid utgrävningar gjorda fynden har prof. L. Kjellberg skänkt ett 
70-tal lerkruksskärvor. 

Söljor och rembeslag av guld, silver och brons, förskrivande 
sig från Mindre Asien och Balkanhalvön förekomma till ett antal 

Fig. 7. Lerskulptur frän Rakka vid Eufrat 
i Syrien. 

Fig. 8. Bronslampa i form 
av amorinhuvud. 

av omkring 40 (Inv. 10183, 11304, 11342, 11434, 12386, 13023, 
13635, 14060, 16658). 

Härtill kommer en av mig hopbragt samling av mest ro
merska, byzantinska och islamitiska föremål från Mindre Asien 
och Syrien. Till denna höra även en del förhisloriska skulpturer 
av lera (Fig. 6, 7), brons, silver och sten (Inv. 14305). I samlingen 
förekomma bitar av lerkärl, glas och flinta trän Tell Azaz mellan 
Killis och Aleppo, diverse fragment av leikärl m. m. från Karke-
misch, den gamla hetlitiska staden vid Eufrat, 6 heltitiska och 
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assyriska sigill och cylindrar från Nordsyrien, lerkärl och lerlam-
por från KJHis och Cypern, glaskärl från Killis, Marasch och Rakka 
vid Eufrat, en miniatyrbronsvagn från Nordsyrien, 4 bronsarm-
ringar, inköpta i Konstantinopel, diverse byzantinska beslag, en 
romersk bronslampa i form av amorinhuvud (Fig. 8), en "byzan-

Fig. 9. Glasskäl frän Grekland (rom. jä.). 2la. 

Fig. 10. Guldörhänge, by- Fig. 11 Bronssmycke frän folk-
zantinskt, frän Grekland. vandringslid, Grekland. 

tinsk" silverskål med helgonbilder. Ett gammalt gravfynd förelig
ger i ett smalt, högt lerkärl med brända ben, som jämte fragment 
av andra kärl hittades i en grav, inhuggen i ett berg vid Hali-
carnassos i Mindre Asien (Inv. 1505). 

Ur den Baggeska, i Grekland, särskilt på Kreta, hopbragta 
samlingen av byzantinsk konst inköptes en antik glasskål med 
upphöjda ribbor, ett guldörhänge med genombrutet växtornament 
och ett bronssmycke med inlagda glas från folkvandringstid (Fig. 
9—11; Inv. 16823). 
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Vända vi oss sedan till de afrikanska samlingarna, så skola 
vi finna, att dessa ingalunda äro obetydliga, om också rätt en
sidiga. Genom byte med mr Seton-Karr erhöll museet en stor 
samling paleolitiska redskap från Somaliland (Inv. 10456). Senare 
har samma person skänkt ett 40-tal flintredskap från ökenlandet 
i östra Egypten (Inv. 11810). En stor samling eolitiska och paleo
litiska redskap (211 nummer) från trakten av Thebe lämnades 
som gåva av den bekante forskaren G. Schweinfurlh (Inv. 12626). 
På sista tiden har museet genom köp erhållit ett antal slagna 
flintredskap från trakten av Gafsa i Tunis. De tillhöra en mängd 
olika typer, som äro representativa för den yngre paleolitiska 
tiden i Nordafrika, "le Capsien" (Inv. 17438, 1). En samling pil
spetsar med långe av olika bergarter samt ett 10-tal retusche
rade flintspån från södra Oran ha erhållits genom byte med ad-
ministratorn i Tebessa, M. Reygasse (Inv. 17466). 

Den neolitiska kulturen i Egypten frän predynastisk tid och 
något senare är representerad genom flera gåvor, främst från 
kronprins Gustaf Adolf. Dennes samling hopbragtes i trakten av 
Luxor (Thebe) i Övre Egypten. Här märkas elt par underbart 
välslipade flintknivar, ett dussin välarbetade pilspetsar, ett 20-tal 
spjutspetsar, en knivsåg, knivar och skrapor, 3 yxor med slipad 
egg, varav en som en hålmejsel, 3 halvmänformiga redskap, di
verse andra redskap av mer eller mindre säregna typer, elt 70-tal 
flintspånor med sågtänder, flintspetsar och nuclei samt omkring 
3,000 spånor, allt av flinta. Härtill kommer en liten välslipad yxa 
av annan stenart samt ett 10-tal skärvor av ett typiskt predynas-
tiskt lerkärl av rödbrun färg, svartglänsande vid mynningen (Inv. 
6785, gåva av prins Oscar Bernadotte, och 13475, gåva av kron
prins Gustaf Adolf). Museet är emellertid i stort behov av en 
komplettering i fråga om fornegyptisk keramik, skulptur, ben-
och stenredskap, smycken m. m. Möjligen kan detta tänkas åstad
kommet genom subskribentdeltagande i grävningar, som utföras 
i Egypten. På detta sätt har exempelvis det egyptologiska museet 
i Bruxelles blomstrat upp. Den förnämsta utgrävaren i Egypten, 
professor Flinders Petrie, har särskilt underlättat skapandet av 
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goda egyptiska samlingar på flera håll. Till Statens Historiska 
Museum har han skänkt diverse flintredskap, stenyxor och brons
föremål från Koptos, Nagada, Kahun, Gurob, Deltalandet och Övre 
Egypten (Inv. 11912). 

En samling flintsaker, bestående av en välslagen flintkniv, 3 
spjutspetsar, 380 sågar, skrapor m. m. av flinta samt därtill en 
harpunspets av ben förvärvades genom dr F. Martin (Inv. 10493). 
Denne har ytterligare sammanbragt ett betydande antal föremål 
av koppar och brons från Egypten, nämligen flata yxor utan 
skafthål, hackor, dolkar, spjutspetsar, knivar, pilspetsar och pin
cetter (Inv. 10278). Redan tidigare hade museet erhållit ett par 
kopparyxor, en dolkklinga och ett knivblad av brons, inköpta i 
Denderah och Keneh (Inv. 9034). 

Några senromerska eller tidiga byzantinska föremål från Övre 
Egypten äga stort intresse. De utgöras av ett remändbeslag och 
ett runt emaljerat beslag av brons samt ett rektangulärt brons
beslag med inläggning av röda och gröna glasbitar (Inv. 14172). 

De tidigare egyptiska förvärven från början av 1800-talet 
(Inv. 400, 445, 450, 464, 530, 546, 607, 610, 699, 718, 774, 2422, 
2898) äga icke synnerligen stort värde. I dem ingår emellertid 
den kände egyptenresanden Joh. Hedenborgs samling. En del av 
föremålen ha deponerats i Nationalmusei egyptiska samling och 
i Viktoria-museet i Uppsala. 

De Ehrenhoffska presenterna från Tanger i Marokko utgöras 
mest av romersk keramik, glas, stenar med inskrifter och mynt. 
Däribland befinner sig ett praktfullt glaskärl med dubbelöron, tro
ligen använt som benurna (Inv. 481, 503, 528, 756, 1372). 

Från Afrikas västkust, Cap Blanc i Mauretanien förskriver sig 
en liten samling av flintpilspetsar och spånor (Inv. 13803). 

Den afrikanska kollektionen är, som synes, helt tillkommen 
pä en slump. Av stort intresse vore att få megalitkulturen i Nord
afrika representerad, vidare de nord- och sydafrikanska hällrist
ningarna och hällmålningarna samt prov på stenålderskultur från 
även andra delar av Afrika än som nu är fallet. 

Om fynd frän Balkanhalvön är redan något talat i samband 



De komparativa fornsakssamlingarna i Statens Historiska Museum. 29 

med förteckningen på fornsaker från det asiatiska Turkiet. Ytter
ligare kunna nämnas en skafthålsyxa och två dolkar av brons 
(Inv. 6764), en bronsfibula, trol. från Serbien (Inv. 8383), en sten
yxa och en dubbeleggad bronsyxa från Tripolis i Arkadien, Grek
land (Inv. 16944), en stenmejsel från Grekland (6565), en del ob-
sidianspånor och kärnor (Inv. 7077). Det är att hoppas, att en 
representativ samling krukskärvor, framställande den kerarniska 

utvecklingen i Grekland från äldsta tid och 
åtminstone fram till de rödfiguriga vasernas 
tid, skall kunna förvärvas. 

De antika fynd, som tidigast överläm
nades till museet, saknade i regeln fynd
ortsuppgifter. En av B. von Beskow skänkt 
samling härstammar emellertid från Pom
peji och Rom. Den innehåller lampor, 
vaser, reliefer av lera (37 nummer), nålar, 
nycklar, bjällror, armringar, spegel, silar, 
badskrapa m. m. av brons (53 nummer) 
samt några föremål av ben, bly, järn och 
sten (Inv. 4166). 

Från Italien förskriva sig en mängd 
föremål, huvudsakligen av bronsålderska
raktär, vilka samlats av O. Montelius. Till
sammans 162 fornsaker (Inv. 6565, 7388, 

8459). En del bronssaker från Corneto i Etrurien och från annat 
håll avsluta den italienska samlingen (Inv. 7571, 8123, 9545,10493, 
10685). Nämnas bör dock även ett präktigt järnsvärd med fäste, 
belagt med benskivor, funnet i trakten av Rom (Fig. 12, Inv. 15560). 

Spanien är endast representerat genom ett fynd av järnföre
mål och tegel från en gammal, trol. romersk gruvort, Minas de 
Cala vid S:ta Ollalla i Huelva (Inv. 12588). 

Den äldre stenåldern i Frankrike är som bekant av största 
vikt att lära känna för var och en, som sysslar med människans 
äldsta historia. Museet saknar heller icke möjligheter att ge en 
föreställning om denna rika kultur. Christys gåvor har redan om-

Fig. 12. Handtag med benskivor 
och bronshjalt till järnsvärd frän 

trakten av Rom, Italien. 
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nämnts (Inv. 3183, 3354), liksom Lubbocks (Inv. 3779) och Evans 
(Inv. 5320). Senare ha andra pjäser tillkommit, från Laugerie 
haute och L. basse, Bourdeilles (Inv. 6565), Dordogne (Inv. 7422), 
Amiens (Inv. 8287), Chelles och St. Acheul (Inv. 8598), Chartres 
(Inv. 11160), Solutré (Inv. 11913), La Micoque och Laugerie haute 
(Inv. 12673, 13948). En stor kollektion från La Quina, Gourdan, 
Arudy, Mas d'Azil, Laugerie basse, Placard m. fl. platser har er
hållits genom byte med franska nationalmuseet i St. Germain-
en-Laye (Inv. 17354, 17457). Bytet med St. Germain-museet har 
även tillfört våra samlingar en lärorik kollektion av romersk terra-
sigillata från Lezoux (Inv. 17354). 

Här bör även nämnas, att museet genom professor Rutot i 
Bruxelles kommit i besittning av 123 flintredskap av eolitisk och 
paleolitisk typ från Belgien (Inv. 13337) samt 120 neolitiska flint
föremål från Le Flénu nära Möns, Elouges i Hainaut samt Spienne 
och St. Symphorien (Inv. 13422). 

Franska bronsålderspjäser i original och avgjutning ha i ringa 
antal anskaffats genom M. Chantre i Lyon, herr P. v. Möller, O. 
Montelius och St. Germain-museet (Inv. 5321, 5480, 5528, 6565, 
17457). 

England, Skottland och Irland äro ytterst knapphändigt repre
senterade genom en del flintsaker och några bronsföremål (Inv. 
3779, 4730, 5320, 7571, 56, 10293, 10672, 11666, 12217, 13890, 
13891). En del keramik har trol. genom professor Stolpe insam
lats vid Wijk bij Durstede i Holland. 

Frånsett de förut omtalade fornsakerna från Robenhausen 
och Thaingen är det schweiziska materialet föga rikt. En del av
gjutningar av brons- och järnsvärd m. m. har kommit från mu
seet i Bern (Inv. 6731). Härtill kunna fogas några originalsaker 
av sten, horn och brons (Inv. 5701, 8383, 8824). 

En av de största bristerna i den komparativa samlingen är 
avsaknaden av jämförelsematerial från Mellaneuropa. Framförallt 
saknas prov på den rika keramiken under olika åldrar. I någon 
mån har man sökt råda bot för detta missförhållande genom in
köp av avgjutningar. Så har ett 20-tal välgjorda lerkar savgut" 
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ningar förvärvats från Berlins Museum för Völkerkunde (Inv. 17351). 
Av hela den rika målade keramiken i östra Mellaneuropa finnas 
blott tre skärvor från Schipenilz i Bukovina. Originalsakerna in
skränka sig till 3 skaror av brons från Bayern, några söndriga 
gravurnor med brända ben (ä. j.-å.) från Liineburg (Inv. 17343), 
en del romerska föremål från Rhentrakten (Inv. 2683), ett par 
bronssvärd (Inv. 1436, 214 och 3937) samt några brons-och järn-
saker från Ungarn (Inv. 8436) några järnåldersfibulor från Tysk
land (Inv. 11665), flintföremål och vendisk keramik från Pom
mern (Inv. 11050, 11162). O. Montelius anskaffade en vacker sam-

Fig. 13. Hjortfigur av guld, skytisk, frän 
Tåpiö St. György, Ungarn. 

ling avgjutningar av metallföremål, nämligen 24 från Tyskland, 
22 från Ungarn, 36 från Schweiz. Därtill komma 5 från Italien, 
17 från Portugal och 18 från Danmark (Inv. 6565). Bland avgjut-
ningarna märkas även en nyligerf funnen gyllene "skytisk" hjort
figur från Tåpiö St. György i Ungarn (Fig. 13) en silula från 
Kuffarn, ett bronslock från Hallstatt, "Venus från Willendorf", 
och hängkärl från Qorceletles i Schweiz (Inv. 17524, 15595,8850, 
14181, 15093). 

De visa genom sin fåtalighet bäst, med vilka oerhörda lakuner 
man har att räkna, innan samlingen på delta område blir kom
pletterad. Likaså fordras antropologiskt material i avgjutningar. 
Vi äga endast underkäken från Mauer vid Heidelberg, intet av 
Neandertal- och Cromagnontyperna från Västeuropa. 

1 museet finnas några få föremål från det nutida Polens om
råde, en hålkyxa av brons från Posen (Inv. 16254), en bronsarm
ring (Inv. 6141), en bronsfibula med omslagen fot och en slavisk 
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silverrörring från Boryszkowce vid Dnjestr i Galizien (Inv. 12076), 
en del flintor från trakten av Plock (Inv. 13949), ett par flint
spånor från Mammuthålen vid Krakau (Inv. 7921). Bland sten
åldersfynden från Lilhauen märkas ett par 
flintdolkar av nordisk typ (Fig. 14, 15) samt 
andra saker av flinta och kvartsit, funna 
vid Dreskeniki (Inv. 6565). 

Något jämförelsematerial från republi
kerna Estland och Lettland vore naturligt
vis av stort värde för museet. Nu inskränker 
sig detta till ett vackert fynd av 5 arm- och 
halsringar av silver från trakten av Hapsal 
(Inv. 17091), ett enmansgravfynd med båt
formig yxa och en mejsel från Ösel (Inv. 
17141) och en bronsarmring från Hasenpoth 
i Kurland (Inv. 17174). 

Av ett mera avlägset intresse äro för
värven från Amerika och Australien. Ett 
undantag utgöra de grönländska fynden på 
grund av eskimåkulturens analogier med 
vår egen stenålderscivilisation. De arkeolo
giska fynden från Amerika äro ju också 
väsentligen förvarade i Riksmuseets etno
grafiska avdelning, där även åtskilligt de
ponerats från Historiska Museet. Emeller
tid förekomma ännu i den komparativa 
avdelningen diverse stenföremål (Inv. 7832) 
och ett 50-tal redskap av flinta och skiffer 
samt 13 av ben (Inv. 15587) från Grönland. 
Av betydelse genom sina fynduppgifter äro en del ben- och sten
askar från Grönland, som insamlats av N. O. Holst (Inv. 10039). 
Vidare föreligga ett par yxor av ben och horn samt 100-taIs spjut-
och pilspetsar av koppar, flinta, obsidian och andra stenarter (inv. 
3378, 4603, 6016, 6633, 7577, 7742, 7748, 8075, 8156, 8966,10039, 
11296, 11308, 13151, 13184, 13341, 13621, 14182, 14332, 14832, 

Fig. 14,15. Flintdolkar av 
nordisk typ frän Lithauen. 
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15145, 17542 och 17608). Några stensaker härröra från Sydame
rika, och möjligen kommer även en vacker mexikansk samling 
att införlivas med museet. 

Utom vad som här nämnts föreligga talrika avgjutningar av 
förhistoriska och medeltida föremål från Norge, Danmark och Tysk
land, däribland av braktealer, svärdsbeslag från Nydams mosse, 
smycken från Hiddensöe på Rugen (Inv. 4089, 4230, 10582, 9821). 

Det har här ovan påpekats, att de komparativa samlingarna 
behöva starkt kompletteras. Detta samlingarnas utbyggande bör 
ske i två riktningar. Dels bör den pedagogiska synpunkten komma 
till sin rätt. Vi behöva såväl för studerande som för allmänheten 
en komparativ avdelning, som ger en rik och mångskiftande bild 
av de främmande kulturer, som direkt eller indirekt påverkat vår 
egen. Dels kräver vetenskapen sitt. Det är nödvändigt, att svensk 
arkeologisk forskning befruktas genom ett värdefullt vetenskap
ligt material från de länder, vilka betraktas som vår kulturs vagga 
eller med vilka vi haft rikare förbindelser, och från de trakter, 
där vi ha möjlighet att ulföra ett pionjärarbete på den arkeolo
giska forskningens område. Ett stort önskemål är att få de redan 
existerande samlingarna på ett värdigt sätt utställda. Men redan 
den omständigheten, att de nu fått åt sig upplåtet ett studiema
gasin, kommer att underlätta publicerandet av en del, här om
nämnda värdefulla kollektioner från Östeuropa och Asien. 

ZUSAMMENFASSUNG: 

T. J. A r n e : Die kompara t iven A l t e r t umssammlungen im S ta tens Hi
s tor iska Museum. (S. 18). 

Das Statens Historiska Museum in Stockholm besitzt, ausser seinen Samm
lungen von im Lande gcfundenen vor-, frith- und mittelalterlichen, sowie zahl-
reichen wertvollen Gegenständen aus späterer Zeit, eine komparative Samm
lung von zumeist vor- und fruhgeschichtlichen Gegenständen von Europa und 
den iibrigen Weltteilen. Zu den friihesten Erwerbungen gehören finnländische 
Gegenstände, die dem Museum schon vor dem Verluste von Finland 1809 ein-
verleibt worden sind. Vom Nordischen Museum sind reiche Sammlungen von 
norwegischem Stein- und Eisenzeitmaterial deponiert worden. 

3 —Fornvännen 1925. 
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In der ersten Hälfte des 19. Jahrh. empfing das Museum von Reisenden 
und Diplomaten in schwedbchem Dienste Gaben, — römische und ägyptische 
Gegenstände. Später kamen Geschenke hinzu, die einigermassen die grossen 
archäologischen Entdeckungen spiegeln, die draussen in Europa, namenllich in 
der Schweiz und in Frankreich, gemacht worden sind, 

Die wichtigsten komparativen Sammlungen stammen aber von Russland 
und verschiedenen Teilen Asiens her und sind zumeist bei Reisen und Forschungen 
fruherer öder noch angestellter Museumsbeamten erworben worden. Hervotzu-
heben sind die Funde vom Weissen Meere, von Balachny im Guv. Nisjnij-Nov-
gorod, "gothische" Schmuckgegenslände u. s. w. von der Krim, der Inhalt kha-
zarischer Katakombengräber im Guv. Charkow, Stein-, Bronze- und Eisenzeit-
funde aus den Guv. Tobolsk, Tomsk und Jenissejsk. Besonders bemerkenswert 
sind die Funde aus 89 Skelettgräbern bei Barsoff Gotodok, in der Nähe von 
Surgut am Flusse Ob (cirka 900 n. Chr. Geb). Eine Sammlung von Steinzeit-
funden von Kamtschatka zählt ungefähr 300 Nummern. Im Museum wird auch 
die bemerkenswene Sammlung von Steinzeitkeramik verwahrt, die Prof. J. G. 
Andersson aus der Provinz Honan in China nach Hause geschickt hat. Das Mu
seum besitzt ausserdem eine Anzahl von cirka 60 chinesischen Bronzczeitwaffen. 

Die S;einzeit von Vorderasien ist durch Funde von Syrien und Kleinasien 
repräsentiert, namentlich paläolitisches von den Gegenden zwischen Aintab und 
Biredjik, und neolithisches von Kadiköi am Bosporus. Eine Menge von Btonze-
waffen gibt es von Cypern, Kleinasien und sogar aus der Gegend von Bagdad. 

Nahe an 50 fruluömische Fibeln, die von Kleinasien stammen, und bei
nahe 30 römische von derselben Gegend sind im Museum aufgehoben. Ausser
dem sind noch zirka 40 Schnallen und Riemcnbeschläge aus Kleinasien und der 
Balkanhalbinsel zu erwähnen. 

R imische, byzantinische und friihere islamitische Gegenstände aus diesen 
Gegenden gibt es eine nicht geringe Anzahl. 

Egypten ist durch eine Masse von Feuersteingegenständen von verschie
denen Zeiten, und eine Menge von Waffen und Geräten aus Bronze und Kupfer 
repräsentiert. 

Die französische paläolitische Steinzeit ist nicht schlecht vertreten, auch 
Lithauens Eisenzeit nicht, aber im grossen und ganzen ist Europa schlecht re-
präsenlier.t. Die komparativen Sammlungen miissen fiir pädagogische und wissen-
schaltliche Zwecke ausgebaut werden. 


