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slutsatsen, att, likasom utöfvandet af rägnmagi kan betraktas såsom 
en så godt som allmänfolklig företeelse, en solmagi varit likaså nöd
vändigt ock allmänt af naturförhållandena framkallad lios i kallare 
klimat boende folk, utan ock att denna solmagi redan på en kultur
ståndpunkt, som, oaktad t kännedomen af metaller, torde kunna jämn
ställas med den yngre stenålderns i de nordiska rikena, antagit den 
form af solbildoffer, som sedan öfvertagits och utvecklats af högre 
kulturstadier. 1 hvarje fall tyckes den vara ursprunglig hos den 
ural-altaiska folkgruppen.

Massgrafven i Korsbetningren utanför Visby.

tt af de märkligaste medeltidsfynd, som någonsin gjorts, — dags-
--*■ pressen har också utförligt framhållit detta — anträffades sist- 
lidne sommar några meter från »Valdemarskorset» i Korsbetningen 
utanför Visby inom det område, som en gång utgjort kloster kyrko
gården vid Solberga nunnekloster. Genom en tillfällighet råkade man 
nämligen där på en massbegrafning af krigare, delvis ännu liggande 
i sina rustningar. Länsarkivarien på Gotland fil. lic. O. W. Wenner- 
sten, som ledde gräfningen, har senast i Gotlands Allehandas jul
nummer 1905 lämnat några bilder från och notiser om det enastående 
fyndet. Han anser, att i grafven nedlagts bortåt 300 krigare, bland 
hvilka af benskadorna att döma de flesta varit ryttare. Massbegraf- 
ningen har tydligen egt rum efter något större slag utanför Visbys 
murar, och man har sammanställt den med Valdemar Atterdags seger 
öfver Visbyborgarne 1361.

Sammanträden. Svenska Fornminnesföreningen. Arsmötehölls 
i början af mars. Styrelsen återvaldes. Prof. F. Läffler redogjorde 
för och tolkade lönnrunor i en långt upp på Grönlands ostkust vid 
Kingiktorsoak funnen runinskrift och på Norumsfunten; dr E. EkJioff 
redogjorde för de tvänne medeltida epitafier öfver ärkebiskopar i Up- 
sala, som med ett knappt århundrades mellanrum anordnats i koret 
i Sigtuna stads kyrka, dominikanernas förra klosterkyrka; amanuensen
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S. Ambrosiani påpekade några analogier mellan den sachsiska be
folkningens i Siebenbiirgen medeltida kyrkliga befästningar ocb för- 
svarsanordningar på nordiska medeltida kyrkobyggnader.

Föreningen Urd i Upsala. Yid februarisammanträdet redogjorde 
intendenten H. Cederström för sina mätningar ocb studier vid Vaxala 
kyrka utanför Upsala ocb dr JEkhoff höll samma föredrag som senare 
vid Sv. Fornminnesföreningens årsmöte. Yid marssammanträdet läm
nade prof. Ad. Noreen en framställning af Ortnamnskomiténs verksam
het liksom för dess planer, huru hela Sveriges undersökning i nämnda 
syfte skulle genomföras.

Studenter och arbetare. Diskussion å Runans sal den 25 mars 
öfver ämnet: Hvilka kr af böra ställas på Sveriges Nationalmuseum? 
Mötet var talrikt besökt af konstintresserade ocb museimän. Den 
inleddes af doc. A. Hahr, men då den mest genomtänkta kritiken 
framfördes af herr Karl Nordström, fick diskussionen till större delen 
karaktär af att röra sig om tafvelsamlingen, dess tillökande ocb vård- 
Hans prteterea censeo blef: dels ökadt inflytande ocb ansvar bos 
Nationalmusei intendent, dels moderna galleribyggnader för den mo
derna konsten, att den kunde utställas så, att den kom till sin rätt. 
Hela Nationalmusei byggnad borde anordnas som ett konsthistoriskt 
museum ocb Statens historiska museum — som prof. O. Montelius 
framhöll — förflyttas till en lämplig byggnad i början af Djur
gården.

Nytt historiskt länsmuseum. Vid Närkes fornminnesförenings senaste 
årsmöte bar väckts förslag om bildande af ett historiskt museum för Örebro 
län. Örebro läns redan befintliga museum skulle begränsa sin samlaruppgift 
till att omfatta förhistoriska och kyrkliga föremål och det nya museet söka 
inhösta allt af historiskt intresse både i forntid och nutid. Komiterade äro 
förslagsställaren, d:r I. V. Jonsson, d:r J. Vahlfisk, bibliotekarien grefve E. 
Lewenhaupt, disponenten Karl Sahlin på Laxå m. fl.
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