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DE KOMPARATIVA SAMLINGARNA I STATENS 
HISTORISKA MUSEUM 1926-1935 

AV 

T. J. A R N E 

I
Fornvännen 1925 redogjorde jag för »de komparativa fornsaks-
samlingarna i Statens Historiska Museum» och framlade vissa 
önskemål beträffande deras utbyggande och uppställning. I den 
nya museibyggnad, som nu är under uppförande å Positions-

artilleriets gamla tomt, äro utrymmen beräknade även för dessa sam
lingar, men uteslutet är ej, att de, förenade med övriga statssamlingar 
av utländskt ursprung, en gång kunna komma att utställas i en sär
skild byggnad. 

Under den gångna tioårsperioden ha de komparativa samlingarna 
ökats i ej obetydlig grad, mest genom byten och gåvor men även ge
nom köp, det sistnämnda dock i ringa utsträckning. Jag skall tillåta 
mig att här lämna en översikt av dessa föremål, ordnad etter ur
sprungsländer och på grundval av accessionsförteckningarna i Vit
terhetsakademiens årsbok. 

Från vårt grannland Danmark har utom enstaka stenföremål för
värvats en rätt omfattande samling flintföremål och lerkärlsskärvor, 
härrörande från ett par boplatser på ön Möen (Hegnede, Klostersko v, 
Slotshöj, inv.-nr 19811) samt ett 20-tal lerkruksskärvor funna i en 
upplöjd mosse vid Russbergs gård i Torums sn, mellersta Jylland, 
(inv.-nr 17937). Norge har bidragit till ökningen med några stenföremål 
(inv.-nr 17849), en krok och en hålk av järn från Totens pg (inv.-nr 
19159), vartill kommer en deposition av järn- och bronsföremål från 
folkvandrings- och vikingatid (inv.-nr 20483). Från Finland kan blott 
antecknas avgjutningar samt ett par skifferbrynen från Enontekis sn 
(inv.-nr 19790). Däremot är Lettlands järnålder numera ganska väl 
representerad i museet genom ett 60-tal föremål, tack vare ett byte 
med det lettiska nationalmuseet (inv.-nr 19005). Genom byte med 
Toriin i Polen har erhållits föremål av ben, sten och lera från sten
åldern, ett 20-tal Lausitzkärl och slavisk keramik (inv.-nr 19084). 
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Förutom ett fragment av en grönstensyxa (Mecklenburg, inv.-nr 
18347) har museet från Tyskland lyckats erhålla keramik från flera 
urnegravfält. Från Radow i Brandenburg förskriva sig 21 kärl av 
Lausitztyp (inv.-nr 19725). Ett urnegravfält vid Gross-Oerner, Mans-
feld, Eisleben, är representerat genom lerkärl, brända ben, pärlor 
och bronsfragment (inv.-nr 17677). Fynd från romersk tid, särskilt 
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Fig. 1. 
Oval sjiännbuckla, t. i Moskvatrakten (St. Hist. Mus. inv.-nr 18918). 

glasfragment, föreligga från Köln och Wiesbaden (inv.-nr 19580). Av 
intresse är även förvärvet av Pingsdorfskeramik (Rheinland, inv.-nr 
19896). 

Mera betydande äro de kollektioner, som förvärvats från Frank
rike, huvudsakligen genom dr Olov Janse, dr Henri Martin och för
fattaren. Från grävningar i La Quina i Charente förskriva sig tal
rika flintredskap av moustérienkaraktär jämte ben av tidens fauna 
(inv.-nr 17973, 17719, 17732). Ej långt från denna plats ligger la 
vallée du Roc, där en solutréen-boplats undersökts. Ett antal flint
spån, spjutspetsar, 1 pointe å eran ra. m. härstamma härifrån (inv.-
nr 19079). En del redskap av flinta, mest skrapor och spån, till ett 
antal av 115 st. ha skänkts av E. Benedicks (inv.-nr 19579). De 
framgrävdes vid mitten av 1880-talet i Grimaldi-grottorna vid Menton. 
En flintskrapa härrör från Huisraes i Indre et Loire (inv.-nr 18960), 
en flintkärna (livré de beurre) från Grand Pressigny och en skaft
hålsyxa från Charente inférieure (inv.-nr 18891). Av intresse äro 
också de avgjutningar av 5 paleolitiska kranier, representerande 
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olika raser, som museet erhållit (inv.-nr 18349, 17732). Originalen 
äro funna i Neanderthal, vid La Quina och Cro-Magnon. Tre hålk
yxor av brons representera bronsåldern (inv.-nr 17849). 

Järnålderskeramik från Fort Harrouard i dep. Eure och ett 30-tal 
terra-sigillatafragment från I^ezoux i Puy de Dome erbjuda ej ringa 
intresse (inv.-nr 17732 och 18368). Slutligen är att märka en ganska 
omfattande samling avgjutningar av föremål av sten, ben, brons och 
järn i Saint-Germain-museet, härstammande från olika perioder 
(inv.-nr 17731). 

Förvärven från England och Irland äro fåtaliga. De utgöras av 
ett stenåldersföremål (inv.-nr 17849), kokstenar av flinta (inv.-nr 
18328), ett bronssvärd från Killenan och en hålkyxa av brons från 
Port Glenone, Irland (inv.-nr 17851). 

Genom byte med Musée du Cinquantenaire i Bruxelles har Statens 
Historiska Museum från Belgien erhållit ett antal föremål av värde 
för de komparativa samlingarna (inv.-nr 18706). Huvudsakligen är 
det borrar, pilspetsar och flintkärnor tillhörande tardenoisienkultn-
ren och funna på en boplats vid Sougné-Remoiichamps. Vidare till
komma avgjutningar av lerkärl från stenåldersboplatser och gravar 
vid Spiennes, Heslaye och Vaucelles. 

Från Cinquantenaire-museet erhöllos samtidigt tre originallerkärl 
från Spaniens äldre bronsålder troligen härstammande ur bröderna 
Sirets samling (inv.-nr 18706). Ben och tänder av grottbjörn och vild
häst anträffade i Castillogrottan i Spanien och Isturitzgrottan nära 
Biarritz, alltså på franskt område, ha skänkts av antikvarien Hall
ström (inv.-nr 19008). 

En gåva av flintföremål från Perugia i Italien omfattar 7 pjäser 
(inv.-nr 18584). Från samma land härstammar en pompejansk brons-
skopa (inv.-nr 17726). Nämnas bör även en samling grekiska och 
etruskiska krukskärvor från Orvieto och bronspilspetsar från Ca-
lania (inv.-nr 20785). De tidigare i museet förvarade pålbyggnadsfyn-
den från Schweiz ha ytterligare ökats (inv.-nr 20204). 

Mera betydande äro förvärven från sydöstra Europa. Åtskilligt 
har kunnat erhållas av den övergångstiden mellan sten- och brons
åldern tillhörande målade keramiken, vars studium just nu spelar en 
betydande roll. Några bitar av den klingande, hårdbrända Schipenitz-
keramiken (Bukowina) ha skänkts ur Wiener Naturhistorisches 
Staatsmuseums rika förråd (inv.-nr 17940, 18198). Genom byte med 
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museet i Cluj (Koloszvår-Klausenburg) ha 141 nummer fornsaker 
från det nuvarande Rumänien införlivats med vårt museum. Det gäl
ler i främsta rummet lerkärlsfragment, men även sten- och benred-

Fig. 2 a. 
Femton stenyxor frän Kaissari, M. Asien (Stat. Hist. Mus. 

inv.nr 19186:2. 

skåp från boplatser i komitaten Ärad, Sälaj och Hunedoara. Särskilt 
känd är fyndorten Tordos (inv.-nr 19616). 

Nationalmuseet i Beograd har genom byte överlämnat stenredskap, 
målade och ritade neolitiska lerkrnksskärvor och leridoler från sten
åldern samt lergods från bronsålder och Hallstattid. Några av dessa 
stycken ha framgrävts på den bekanta stonåldersboplatsen vid Vinca 
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i Jugoslavien (inv.-nr 19850). En del gipskopior av bosniska lerkärl, 
statyetter (Butmir) och yxor komplettera ovanstående förvärv (inv.-
nr 19340). 
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Fig. 2 b. 
Fjorton stenyxor frän Kaissari, M. Asien. Smalsidor 

(Stat. Hist. Mus. inv.nr. 19186:2) 

Frän Grekland härrör en attisk stele (inv.-nr 19456), från Kreta 
ett 70-tal bitar av tunna, dubbeleggade bronsyxor (inv.-nr 19186). 
En annan medelhavsö, Malta, har genom kronprinsessan Louises fri
kostighet representerats med 45 ornerade lerkärlsstycken, de flesta 
från Hal Tarxien (inv.-nr 18687). Här bör också nämnas förvärvet 
av en del målad keramik från Thessalien (Tsangli, Dhimini och 
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Sesklo, inv.-nr 19019). Förhoppning finnes att snart erhålla en större 
provkollektion förhistorisk grekisk keramik från de svenska utgräv
ningarna i Asine. 

Om vi sedan vända oss längre österut så finna vi, att samlingarna 

Fig. 3. 
Svartpolerat lerkärl frän Schal! Tepé, Iran. 

(Stat. Hist. Mus. inv.nr 20564) 

från den europeiska delen av Sovjetunionen icke förökats särdeles 
starkt. En oval spännbuckla av skandinavisk typ, funnen i Moskva-
trakten, erbjuder ett oförnekligt intresse (inv.-nr 18918, Fig. 1). Till 
ungefär samma tid höra en del gravfynd av silver, brons och järn, 
anträffade i Luga-trakten (Vitryssland; inv.-nr 19069). Slutligen kan 
omnämnas en större samling lerkärlsfragment från stenåldersboplat
sen vid Balachny i det forna guvernementet Nisjnij Novgorod (inv.-nr 
17693). Denna kollektion omnämnes redan i min uppsats år 1925. 
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F r å n den asiatiska delen av Sovjetunionen har museet erhållit 

samlingar av större betydelse. Den ryska vetenskapsakademien har 

i utbyte mot svenska fornsaker lämnat icke blott den nyss omnämnda 

Fig. 4 a. 
Insidan av en svart- och rödmålad lerskål från Saveh, Iran. 

(Stat. Hist. Mus. inv.nr 20562). 

Fig. 4 b. 
Profil av den i fig. 4 a återgivna skålen. 

Balachny-keramiken utan även en del avgjutningar av elfenbens-

skulpturer från Basaicha i Jenisseisk-guvernementet jämte ben- och 

flintföremål (inv.-nr 18216). Andra kopior av benföremål från Kras-

nojarsk-området samt en mängd stenåldersföremål av lera och ben 
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från boplatsen vid Ulan Chada nära Irkutsk ha hamnat i Stockholm 
genom tillmötesgående av museet i Irkutsk (inv.-nr 18940). 

Genom författaren tillvaratogs en hel del förhistorisk keramik i 
Turkmenistan och Usbekistan samt överlämnades till museet (inv.
nr 19383). Häri bland märkas fynd av målad keramik från Anau och 
Ak Tepé samt vit, slät, något yngre keramik från Namasga. Även 
prov på islamisk väggmosaik från Samarkand föreligger i denna 
samling. 

Troligen från Kaissari i Mindre Asien (kanske från Kiil-Tepé), 
förskriver sig en samling av 14 slipade små stenyxor (inv.-nr 19186, 
Fig. 2 a, b). Av särskild vetenskaplig betydelse är ett stort antal kera
mikfragment från Cypern, som till museet överlämnats av docenten 
E. Gjerstad (inv.-nr 18082; jfr E. Gjerstad: Studies on prehistoric 
Cyprus, Uppsala 1926). 

En vacker samling hela kärl från Cypern överlämnades till museet 
som gåva genom H. K. H. Kronprinsen (inv.-nr 17946). De hade 
ursprungligen insamlats genom Sveriges konsul M. Pierides. 

Genom dr Sven Hedin har museet erhållit ett antal föremål från 
Palestina, inköpta i Jerusalem (inv.-nr 18659). Det rör sig om flint-
yxor och spetsar, skrapor och borrar av både paleolitisk och neolitisk 
karaktär, vidare lampor och skålar av terracotta från romersk tid. 
Ett mandelformigt flintverktyg och en håleggad flintyxa från Liba
non inkommo tidigare (inv.-nr 18341). Bland de Hedinska sakerna 
fanns även en lerplatta med babylonisk kilskrift, och avtryck av 
babyloniska och assyriska sigill ha ytterligare skänkts till museet 
(inv.-nr 17828). Från Irak tillkomma ytterligare elt antal målade 
krukskärvor från 3:e årtusendet, därav 84 från Samarra och 49 från 
Abu Shahrein (inv.-nr 18655). 

I uppsatsen i Fornvännen 1925 anmärkte jag, att »från Persien 
äger museet ingenting». Detta förhållande har nu helt förändrats, 
tack vare den arkeologiska expedition, som med undertecknad som 
ledare och i anslutning till dr Sven Hedins centralasiatiska forsk
ningar företogs 1932—33. De i Schah Tepé NNV om Asterabad ut
förda grävningarna ha tillfört museet en stor serie gravfynd och 
bostadsfynd (omkring 1 000 föremål, varav ett par hundra hela ler
kärl, föremål av lera, alabaster, sten, ben, koppar, silver) samt 
1000-tals skärvor av lerkärl, såväl svart- och rödmålat gods som 
svartpolerat dylikt (inv.-nr 20564, Fig. 3; jfr T. J. Arne: The swedish 
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I 
archaeological expedition to Iran 1932—1933 (Acta 
archaeologica 1935) och La steppe turkomane et ses 
antiquités (Geografiska annaler 1935). Från ett 90-
tal »tepéer» på turkmensteppen upplockades ytter
ligare en mängd förhistorisk och något muselmansk 
keramik, som tillförts museet under inv.nr 20565. ^ *Oc 
Ett antal dels målade, dels svartpolerade lerkärl 
från Saveh (Fig. 4), Nehavend, Damghan och Luri
stan ha ytterligare inköpts (inv.-nr 20562). Omkring 
250 bronsföremål samt spjutspetsar, svärd och 
armringar av järn härröra från Luristan och kunna 
tillskrivas tiden mellan 2500 och 500 före Kr. f. 
(inv.-nr 20563). En lång vacker dolkspets av brons 
härstammar från Khargun i Mazanderan (inv.-nr 
20496; Fig. 5). Tidigare förvärvades genom inköp 
från persiska antikvitetshandlare i Paris ett tiotal 
Luristanbronser (inv.-nr 19666 och 19818). Slutli
gen har genom H. K. H. Kronprinsen som gåva 
överlämnats ett antal bronser från Luristan samt 
målad keramik från Luristan (Fig. 6), Nehavend 
och Sialk vid Kaschan samt ett sällsynt polerat ler
kärl med inristad dekor från trakten av Ardebil 
(Fig. 7; inv.nr 20984). Det kan nog med skäl sägas, 
att vårt museum numera är ett av de rikare i 
Europa i fråga om Luristanbronser; vad som är få
taligt representerat äro vissa plastiska människo-
och djiirfigurer. I stället finnas saker av unik ka
raktär bland våra bruksföremål, speglar, kortsvärd, 
yxor (Fig. 8), skallror (Fig. 9) och ringar. 

Sedan det östasiatiska Museet grundats i Stock
holm och Statens Historiska Museum därstädes de
ponerat sina tidigare östasiatiska förvärv, ha blotl 
några få föremål från fjärran östern hamnat i det 
senare museet. Det är några knivfragment och skif
ferpilspetsar samt 4 pilspetsar av brons från Kunja Fig. 5. 
i södra Korea (inv.-nr 18523) samt fragment av må- Khargun Mason-
lad innerrappning på fiberbotten från ett Buddha- deran, Iran (Stat. 
t ™ i • TJ • • r̂ - /• , n n o , , Hist. Mus. inv.nr 
tempel i Peiping, kina (inv.-nr 17981). 20496) 
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Fig. (>. 
Målat lerkärl från Luristan, Iran (Stat. Hist, Mus. inv.nr 20984). 
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Fig. 7. 
Grått lerkärl från Ardebil, Iran, med fint inristade ornament. 

(Stat. Hist. Mus. inv.nr 20984). 

De komparativa samlingarna, som från början anlagts med hänsyn 

till önskvärdheten att få käl lorna till vår egen forntida kul tur klar

lagda, ha gärna mottagit tillskott från Afrika, särskilt dess nor ra 

del. Sedan numera även ett egyptiskt museum grundats i Stockholm, 

h a r åtskilligt av Historiska museets afr ikanska material deponerats 

i detsamma. 

Paleolit iska ben- och flintföremål från Tunis och Algier ha 

skänkts av dr G. Hallström (inv.-nr 17741), och ett 50-tal paleoli

tiska flintor från Sahara , t i l lhörande den s. k. Sbaikiengruppen, ha 

överlämnats av M. Reygasse i Tebessa (inv.-nr 17733). Till det se-
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Fig. 8. 
Bronsyxa från Luristan, Iran (Stat. Hist. Mus inv.nr 20984). 

nare inventarienumret hör även ett lerkärl ur en dolmen vid Gastel. 
Ett antal skrapor av flinta härröra från Bir-Oum-Ali nära Tebessa 
i provinsen Constantine (inv.-nr 17734). Genom köp har till museet 
inkommit en samling av nära 700 paleolitiska och neolitiska flintor 
från Tripoli (inv.-nr 20588). Av dessa har en del mikroliter depone
rats i det egyptiska museet. 

Från Egypten härröra blott 3 skänkta flintredskap (inv.-nr 17849 
och 18391). Genom dr Seligman i Oxford berikades museet med ett 
dussin ornerade krukskärvor från Nubien (Kerma, Nuri ra. fl. fynd
orter; inv.-nr 17938). Dessa tillhöra alla tiden före Kr. f.; till jäm
förelse har också inkommit en del moderna krukskärvor från Sudan, 
somliga med avtryck av flätade mattor (inv.-nr 17862). Slutligen kan i 
detta sammanhang nämnas ett 10-tal skrapor av sten från Kenya
kolonien (inv.-nr 20556). 

Mindre viktiga äro förvärven från Amerika (pilspets och grön
stensyxa från Nordamerika, inv.-nr 18667; hålmejsel, skiffermejsel, 
sänklod, krukskärvor och rödockra från Maine, inv.-nr 18070; grön
stensyxa från Illinois och en yxhammare från Argentina, inv.-nr 
19159; en visselpipa av lera från Honduras, inv.-nr 20015) och 
Australien (flintor och kvartsitföremål från Victoria, inv.-nr 19102, 
19339, 18655, 18890). 

Det huvudsakligen pedagogiska värdet av ett flertal av det sista 
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Fig. 9. 
Bronsskallra från Luristan, Iran (Stat. Hist. Mus. inv.nr 20984). 

decenniets förvärv till de komparativa samlingarna är uppenbart men 
bör ej underskattas. Bytesobjekt och smärre gåvor höra i allmänhet 
till denna kategori. Ett nytt, betydelsefullare tillskott till vårt ve
tande lämnas väsentligen av sådana samlingar, som äro resultatet av 
självständiga grävningar, vare sig dessa utförts genom svenska expe
ditioner (Cypern, Iran) eller föremålen inköpts från främmande ut
grävare. Från vilken synpunkt man än betraktar våra komparativa 
samlingar förete dessa högst betydande luckor. Ojämförligt bäst re
presenterat bland europeiska länder är otvivelaktigt Frankrike. Det 
största vetenskapliga värdet ha våra komparativa samlingar från 
Ryssland och Främre Asien. En mängd material har fått större bety
delse genom anknytning till de tre mer eller mindre självständiga 
samlingar, som uppstått under det sista decenniet, nämligen öst
asiatiska museet, Egyptiska museet och Cypernsamlingen. Genom 
dem ha vi kommit det i min uppsats 1925 uttalade önskemålet om ett 
svenskt »Antiquarium» ett gott stycke närmare. 

En systematisk komplettering av våra komparativa samlingar kan 
ske genom byten, köp eller självständiga utgrävningar, eventuellt 
genom kombinationer av dessa förvärvssätt. Byte, vilket huvudsak
ligen sker med främmande museer, förutsätter att vi ha något att 
lämna i utbyte. Gravfynd, gjorda vid systematiska utgrävningar, 
torde i ganska ringa mån (t. ex. från Gotland) kunna komma i fråga. 
De mottagas med begärlighet av våra provinsmuseer, om ej central-
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museet anser dem för sig nödvändiga. S. k. lösfynd ur gravar torde 
då snarare kunna tillföras en för byten avsedd samling. 

Genom systematiska grävningar å våra rikare stenåidersboplatser 
och möjligen även i hustomtningar från senare tid kan också vinnas 
ett material, som är användbart för byte. Förutsättning är emellertid, 
att man årligen kan offra något tusental kronor för dylika gräv
ningar. 

Ett fördelaktigt sätt att skaffa värdefullt material är att genom 
överenskommelse med vederbörande lands antikvariska myndigheter 
få deltaga i deras utgrävningar och genom ett penningtillskott för
värva en del av resultatet. 1 en del europeiska länder med rika forn
lämningar är detta säkert möjligt. Tänkbart är, att reciprocitet for
dras. Mycket skulle säkert kunna vinnas redan med ett regelbundet 
anslag på omkring 2 000 kronor för dylika ändamål. 

I Centraleuropa försäljas ej sällan enskilda samlingar av forn
saker på auktion eller under hand. Det är att beklaga, att sådana 
förvärv ej kunnat göras av vårt museum på grund av penningbrist. 
Dylika samlingar kunna vara resultatet av systematisk forskning 
och äga därigenom högre värde. 

En årlig anslagssumma av c:a 5 000 kr. för inköp av komparativt 
material, för smärre grävningar i utlandet och för anläggandet av 
en bytessamling skulle i väsentlig grad främja utvecklingen av vår 
komparativa avdelning, som nu frånräknat de östasiatiska, cyprio-
tiska, egyptiska och persiska samlingarna räknar omkring 7 500 
föremål. 

Allra lyckligast är naturligtvis, om man har tillfälle att driva egna 
vetenskapliga, systematiska grävningar i stor stil och kan hemföra 
en del av resultaten. I Europa är detta knappast längre möjligt, i 
vissa delar av Asien och Afrika, där kulturlämningarna äro oerhört 
rika men deras framtagande samtidigt kostar stora summor, går det 
ännu för sig. Syrien, Palestina och Iran visa ännu gästvänlighet, 
kanhända möjligheter ännu föreligga i vissa delar av Indien. Svårare 
är det i Mindre Asien, Irak, ryska Centralasien, Kaukasus, Sibirien, 
Kina och Japan — dessa länder ha ställt sig på de europeiska sta
ternas ståndpunkt, ehuru med mindre skäl. Arkeologiskt bäst rustat 
bland dessa stater är givetvis Japan. Det är heller icke uteslutet, att 
grävningar och förvärv kunna göras i Nordafrika, kanske också i ett 
självständigt Abessinien. 
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För vårt komparativa museum är det otvivelaktigt av vikt att först 
kunna klarlägga vår egen ställning inom den nordeuropeiska kultur
kretsen alltifrån stenåldern. Därtill fordras prov på samtida kultu
rer i våra grannländer runt Östersjön och västerut. Vi önska också 
studera de inflytelser från ännu längre bort liggande länder, som 
bestämt denna kulturkrets' karaktär och utveckling, och på detta sätt 
nå vi ned till Nordafrika och långt bort i Asien, framför allt till de 
gamla kulturländerna. Stenredskap och keramik från stenåldern i 
våra nordiska grannländer, keramik från tysk järnålder och kanske 
tidigare torde ej vara omöjligt att erhålla. Av vikt vore också att 
äga prov på den för oss så betydelsefulla ungerska bronsåldern, 
likaså på sydrysk skytisk och kaukasisk kultur. Engelsk sten- och 
bronsålder, irisk järnålder, om också blott i avgjutningar, äro vik
tiga önskemål. En samling prov på romersk provinsialkultur vore 
för oss av stort värde, liksom ett antal föremål från Hallstatt- och 
Laténetid, åtminstone i avgjutningar. Från Tyskland kunna sådana 
utan större svårigheter erhållas. Material från folkvandringstidens 
olika provinser är likaledes mycket viktigt, såväl anglosaxiskt som 
frankiskt, allemanniskt och gotiskt. Här skulle möjligen byte kunna 
genomföras. På Balkanhalvön finnes även möjligheter att under gott 
samarbete göra goda förvärv. Men det är, om vi frånräkna vårt eget 
land, först utanför Europa som vi ännu kunna göra stora arkeolo
giska insatser och bidraga till, att våra museer bli centra för den 
internationella forskningen. 

8 — Fornvännen 1936. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

T. J. ARNE: Die komparativen Sammlungen im Museum Vater
ländischer Altertiimer in Stockholm 1926—1935. 
Biidet die Fortsotzung eines Aufsatzes desselben Verf.'s (in Fornvän

nen 1925), worin er die ausserschwedischen Sammlungen des Museums 
kurz beschreibt und Ricbtlinicn fiir ibren Ausbau angibt. 

Während des letzten Dozonniums haben sich diese Sammlungen stark 
veimehrt. Dabei sind gewisse Teile abgesprongt worden und vcrcinigt mit 
neugegriindeten Museen, nämlich mit don Ostasiatischen Sammlungen, mit 
dom Ägyptischen Museum und dor Zypernsammlung. Ganz neu ist die 
durch die Expedition des Vorf.'s nach Iran im Jahre 1932—1933 zustande-
gokommene persische Sammlung. Zu dieser gehören die Resultate der 
Ausgrabung in Schah Tepé NNW von Asterabad-Gorgan (za. 1 000 ganze 
Gegenstände und Mässen von Scborben aus dom 3. und 2. Jahrh. v. Chr.), 
weiter Gefässscherben von 80 bis 90 anderen Tepés auf der TUikmenen-
stoppe, 250 bis 300 Gegenstände aus Bronze, Eisen und Ton von Luristan, 
präbistorische Keramik von Saweh, Nchawend und Damghan. Du.-cb Ge-
schenke S. K. H. des schwedischen Kror.prinzon und durch Einkäufe 
sind noch eine Anzahl Luristan-Bronzen und Keramik aus Nehawend und 
Sialk bei Kaschan hinzugekommen. 

In West-Turkestan hat der Verf. auch Keramik von Anau, Ak Tepé 
und Namazga erworben. 

Durch Tausch und Einkauf erwarb das Museum interessante Samm
lungen aus Frankreich, Lettland, Belgien, Rumänien, Jugoslawien und 
Sibirien, Tripolis und Algier. 

Der Verf. zeichnet zum Schluss die verschiedenen Möglichkeiten, die 
Sammlungen durch Tausch, Einkauf und selbständige öder mit auslän-
dischen Museen gemeinsam unternommene Ausgrabungen zu vermehren. 


