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Gustavsvik 1899, stonåldorsboplatson vid Hemmor 1903 och framförallt 
väl av Korsbetningsgravarna ooh Solberga kloster 1905, 1909 och 1912. 
Mon dot var ej Wennerstens styrka att systematiskt och planmässigt full
följa ett uppslag. Det enformiga, glanslösa, tålmodiga genomarbetandet 
och sammanfogandet av detaljerna var ej hans sak, därtill gladde han sig 
allt för mycket ät do nya spår och uppslag, som kommo i hans väg. Där
för samlade han sig heller aldrig till att go ut någon större avhandling 
men strödde frikostigt kring sig tidskriftsuppsatsor och framförallt tem-
peramcntsfulla artiklar och notiser i dagspressen, vilka vanligen frap
pera genom sitt korthuggna och kärva språk och sina oförblommerade 
uttalanden. Det måste mången gång helt naturligt ha kännts bittert för 
honom, då yngre krafter fullföljde och utnyttjade hans upptäckter och 
förarbeten. Så möttes tecknaren av dessa minnesord, som på riksantikva
riens uppdrag hade att återupptaga utgrävningarna vid Korsbetningen, 
lill en början av hans ärliga och öppna misstroende; men det är karak
teristiskt lör Wennerstens generösa natur, att denna naturliga skepticism 
lämnade rum för ett lika öppet och ärligt förtroende, så snart han fann, 
att de fortsatta undersökningarna skulle befordra forskningen och saken, 
och jag bevarar i tacksamt minne många rörande bevis på hans vänskap 
utan svek och hans hängivna önskan att stödja och underlätta mitt arbete. 
Sådan var Oskar Vilhelm Wennersten, ojämn och oberäknelig men aldrig 
opålitlig. Sin barndomskärlek till fornforskningen och till hembygden var 
han trofast intill det sista. 

Bengt Thordeman. 

Svenska Fornminnesföreningen. 

Svenska Fornminnesföreningen sammanträdde den 5 okt. 1931 i Farma-
coutiska Föreningens lokal, Stockholm. Härvid meddelades, att styrelsen 
till hedersledamöter kallat professor Henrik Schiick, riksantikvarien 
Sigurd Curman och professor A. M. Tallgren, Helsingfors. Professor Sune 
Lindqvist höll föredrag om "Båtgravarna från Valsgärde vid Gamla Upp
sala" (jfr referat nedan). Efter föredraget yttrade sig dr T. J. Arne, pro
fessor B. Nerman, professor J. Roosval, amanuens I. Schnell och föredrags
hållaren. 

Båtgravarna vid Valsgärde. 
Referat av föredrag, hållet vid Svenska Fornminnesföreningens 

sammanträde den 5 okt. 1931. 

Våren 1928 började Uppsala universitets museum för nordiska forn
saker företaga utgrävningar inom on märklig gravbacke vid Valsgärde i 
Gamla Uppsala socken, 3 km. norr om Uppsala högar. På en rätt an
senlig, i tvenne jämsides löpande höjdryggar delad åskulle finnas här. 
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utom några större och talrika smärre högar, som åtminstone i allmän
het torde innehålla rester från likbål, omkring 15 båtgravar av samma 
slag som inom det bekanta Vcndelgravfältet. En utförlig beskrivning av 
gravbackens allmänna utseende och av den andra i ordningen av do 
undersökta båtgravarna har lämnats i Rig 1929. En motsvarande redo
görelse för den först undersökta båtgraven är införd i Fornv. 1930. 

I likhot med dessa två båtgravar bofunnos även den tredje och fjärde, 
vilka undersöktes' år 1929, förskriva sig från vikingatiden. Alla fyra äro 
belägna på den västligare, längre och något lägre höjdryggen. Var och 
en har helt eller delvis fördärvat åtminstone en tidigare brandgrav på 
samma plats. Några i deras omedelbara grannskap belägna, helt oska
dade brandgravar ha också undersökts och befunnits vara av vanlig be
skaffenhet (från yngre delen av folkvandringstiden ciller vikingatiden). 

Aren 1930 och 1931 undersöktes därefter de två båtgravar, som ligga 
på den östligare höjdryggen, tätt intill varandra och omedelbart norr om 
områdets största, med en vid, slät platå försedda hög av vanlig beskaf
fenhet (ännu ej undersökt). Grav 5, längst i norr, befanns vara anlagd 
omkring år 700; grav 6, som inklämts mellan föregående och platåhögen, 
är troligen några årtionden senare. 

Såsom var att vänta på grund av erfarenheten framför allt från Vendel 
och Tuna i Alsike, innehålla även här "Vendeltidens" båtgravar en mer 
omfattande och praktfullare utrustning än vikingatidens. De två sist un
dersökta båtgravarna bilda värdiga motstycken till grav I i Vendel och 
till 1854—55 års fynd frän Ulltuna (vilka nu kunna förmodas allesam
mans härröra ur en grav). De äro de första båtgravar från denna tid, 
som hittills blivit planmässigt undersökta i sin helhot och som dessförin
nan aldrig varit rubbade. (Do likaledes i orubbat skick utgrävda gra
varna XIV och IX i Vendel torde vara ett århundrade äldre, resp. yngre.) 

Den allmänna anordningen av gravarna är, trots en tidsskillnad av för
modligen mor än tro sekel mellan den äldsta och yngsta, i stort sett ena
handa i alla hittills undersökta VaJsgärdegravar. De avlidna hövdingarna 
ha placerats i båtar av omkr. 10 ms, i ett fall 13 ras längd. I båtens 
för (eller utanför denna) ha husdjur av olika slag och storlekar place
rats, närmast bakom dessa kom i tre fall köksutredningen, sedan skrin 
och andra småföromål och slutligen, i regel något akter om mitten, den 
dödes plats. I vardera av de två äldsta gravarna har det nästan helt 
förmultnade liket varit täckt av tre sköldar, medan ingen av de yngre 
gravarna innehållit mer än en sköld. Även i övrigt är vapenutrustningen 
1 die äldre gravarna rikligare tilltagen. Grav 5 innehöll sålunda både ett 
svärd och två huggknivar, grav 6 två vapen av vardera slaget. I var
dera av dessa gravar låg dessutom en hjälm strax för om den dödes 
plats. 

Köksutredningarna äro också vida fullständigare i de äldre gravarna. 
Grav 6 innehöll kittel, skärding, eldbock, trekloigt redskap för köttets 
uppfiskande ur grytan (förut kallat halster), slekspatt, köttyxor, grav 5 
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Fig. 137. Hjälm från Valsgärdc, grav 5. 

nästan lika mycket. Do två cldbockarna av järn (för vedens uppstapling) 
tordo vara de första i sitt slag från värt lands forntid. Såväl det nyss 
omtalade stckspcltet som ett ur grav 4 äro också av nya former. 

Hjälmarna tilldraga sig givetvis ett särskilt intresse. Den från grav 5 
har efter en mödosam konservering och hopsättning av de talrika delar, 
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Fig. 138. Svärdsfäste från Valsgärde, grav 5. 

vari den anträffades, publicerats i Uppsala universitets årsskrift 1931 
(progr. 3) och äger, såsom fig. 137 visar, fem från bakre hälften ned
hängande järnband till halsens skydd. Samma skydd var förut ofullstän
digt iakttaget beträffande Ulltunahjälmen (jfr Fornv. 1925, sid. 182); 
det har tydligen även förekommit å hjälmen från Vendel XIV. Den sist
nämndas tidigare som ett slags örlappar tolkade plåtar måste till följd 
härav betraktas som ansiktsskydd och även till formen rekonstrueras 
något annorlunda än vad tidigare skett. — Även hjälmen från grav 6 torde 
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bli av stort värde som repiescnlant för en i viss mån ny variant. Den 
har ännu ej blivit rekonstruerad. 

Medan do svärd, som upptagits ur tre av vikingalidsgravarna, ej er
bjuda större intresse, utgöra de tre svärden ur do äldre gravarna syn
nerligen värdefulla fynd. Fästet på svärdet ur grav 5 (fig. 138) intar en 
intressant mellanställning mellan det från den rika vapengraven på Vall
stenarum, Gotland, och de äldsta förut kända uppländska praktsvärden 
från Vendeltid. Både svärd och huggknivar ha rester av träslidorna be
varade med därå synliga skurna ornament i träet; en av slidorna. från 
grav 6 har därjämte delar av ett lädorövcrdrag. Två av huggknivarna ha 
rika, delvis förgyllda bronsbeslag i samma anordning, som förut, är känd 
bådo från Vendel och framför allt från Gotland (jfr Sv. fornm.-för. tidskr. 
8, sid. 17). 

Fig. 139. Betselbeslag från Valsgärde, grav 5. 

Ett par av sköldarna i do äldsta gravarna ha samma rika pressbleck-
dekorering å bucklorna och än flera samma utstyrsel med ribbor, som förut 
är känd framför allt från Vendel (jfr Izikowitz i Fornv. 1931). I ett fall 
kan det t. o. m. genom bevarade trärester bevisas, alt skölden haft konisk 
form. 

Betseltränsar av olika typer förekomma i flera av vikingatidsgravarna. 
I de äldre gravarna ha därjämte hittats bl. a. tre betsel, som varit för
sedda med ett flertal rikt ornerade och förgyllda bronsplåtar, jämförliga 
med de förnäma arbeten av samma slag, som förut äro kända från Ven
del och Gotland. Praktbetslot från grav 5 tilldrar sig särskilt intresse 
genom ett rikt växlande mönsterförråd, vari inflytanden från det kristna 
Europas samtida konst framträda på ett överraskande sätt. Jfr fig. 139. 

I grav 5 hittades en hög, strutformig glasbägare, i grav 6 två sådana 
och en låg skål. Ehuru de alla voro krossade, delvis i ett mycket stort 
antal delar, ha do nu kunnat hopfogas i praktiskt taget fullständig form. 

Dot är för undersökningarnas bedrivande en synnerlig fördel, att gran
backen befinner sig så nära Uppsala, att varjo dags fynd omedelbart 
kunna införas till museet och grävningsdeltagarnas antal bekvämt regle
ras efter förhållandena. I de sista undersökningarna dellogo företrädes
vis studenter, som redan i vikingatidsgravarna förvärvat nödig erfaren
het, år 1931 även museets skicklige preparator, hr H. Gelin. 

Konserveringen av vårens fynd är ännu längt ifrån avslutad. Flera 
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av de viktigaste föremålen förvaras ännu i den paraffinbetäckning, var
med do försågos före upptagandet. Bearbetningen av fynden från grav 
3—6 är fördelad mellan flera studerande, vilkas redogörelser i sinom 
tid inflyta i skilda tidskrifter. En samlad publikation torde nämligen 
knappast komma ifråga, förrän utgrävningarna hunnit fortsättas i den 
omfattning, som kan anses lämplig. 

Sune Lindqvist. 

Det Bromelius-v. Bromellska myntkabinettet och dess be
stånd av "myntskatter". 

I den patriotiska historioskrivningens tecken föddes den svenska numis-
matiken. Dess första större arbete, Brenners berömda Thesaurus (1691, 
2:a uppl. 1731) bär tydliga spår av Rudbeckianismens strävan att öka 
lädrens ära. Boken sporrade till fortsatt forskning, men det Brennerska 
systemet blev dock i längden most till hinders och synnerligen svårt att 
övervinna. Berch, som är så kritisk, kan dock slutligen icko hitta på nå
got bättre, och ett klart brott med dess principer eller rättare sagt med 
dess principlöshet medförde först det senare 1800-talets typologiskt inrik
tade forskning. Sålunda skymdes för långa tider don rätta vägen att vinna 
kunskap i de dunkla förhållanden, som kallas Sveriges äldre medeltida 
mynthistoria, och månget värdefullt myntfynd lämnades obeaktat eller 
föll offer för lusten till urval av nya typer och varianter. Av enbart nyt
tig karaktär var den Brennerska bokens impulser på ett annat hithörande 
område. Det första bildverket över svenska mynt tycks nämligen i hög 
grad ha verkat stimulerande på samlarna, varom Berchs värdefulla för
teckning i 2:a upplagan vittnar. Flera av dessa samlingar skingrades 
eller gingo till utlandet — så do värdefulla, som tillhört Koder1 och Bren
ner —, men en avsevärd del har med eller utan mellanhänder kommit 
offentliga institutioner och därmed en senare forskning till godo. Till 
Antikvitetsarkivet inköpte sålunda 1731 års ständer riksrådet greve Jacob 
Cronstedts romerska samling, och vid samma riksdag behandlades frågan 
om eventuellt förvärv för dettas räkning av ett annat myntkabinett, dot 
Bromelius-v. Bromellska. Denna samling och särskilt dess "myntskatter"' 
är ämnet för detta meddelande. Hopbragt av do båda läkarna Olaus Bro-
melius och dennes son Magnus v. Bromell var den resultatet av tvenne 
släktleds entusiastiska samlargärning. 

Olaus Bromelius föddes i Örebro 1639, blev med. dr i Leiden 1673 och 
var 1667—91 praktiserande läkare i Stockholm. Detta sistnämnda år blev 
han stadsfysikus i Götoborg och provinsialläkare i Göteborgs distrikt. 

1 Av Keders samling såldes de romerska mynten till C. v. Staude och 
skänktes av honom till Stralsunds gymnasium. Keders "Lefverno". (K. B. 
sign. I. K. 1.) 


