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SMÄRRE MEDDELANDEN 

NOTISER OM BRONSÄLDERSFYND 
(Forts, från Fornvännen 1944 sid. 342 ff.) 

6. Miniatyryxa av bly från Gotland. 

Fig. 1. Miniulyryxa av bly. Gammelgurns socken, 
Gotland. Ifl. — Miniature axe of lead. Gammelgurn 

parish. Golland. 

År 1865 inköptes för Statens Historiska Museum några föremål ifrån 
Gammelgarns socken på Gotland, anträffade av sjömanshustrun Anna 
Lind »förmodligen pä olika ställen» (inv.-nr 3428). En av pjäserna var 
den i fig. 1 avbildade miniatyryxan av bly, vilken icke kan ha haft något 
med de andra inlämnade föremålen att göra. 

Hur yxan sett ut vid banen, kan icke avgöras, då detta parti felar. 
Yxan är av Skogstorpsyxornas bekanta typ och kan till formen när

mast jämföras med t. ex. fig. 2 (= Montelius, O., Minnen från vår forntid 
fig. 884) ifrån Båstads socken, Skåne. Den härrör som sistnämnda exem
plar ifrån Montelius' 2:dra eller möjligen 3:dje period. Liksom yxorna 
av nämnda typ utgjort kultredskap, vilket bl. a. framgår av att flera, 
t. ex. fig. 2, gjutits av tunn brons över en lerkärna, kan detsamma ha 
gällt vår miniatyryxa. Man kan tänka sig, att den liksom solskivan ifrån 
Trundholm stått på en miniatyrvagn, ett miniatyrskepp eller dylikt. 

Föremål av bly äro mycket sällsynta i Norden under bronsåldern; det
samma gäller bly som råämne eller ingrediens i metallföremål.1 

Medan ovanstående befunnit sig i korrektur, har H. C. Broholm i 
Danske Oldsager, Yngre Bronzealder, fig. 105 a, publicerat en 1779 av 

1 Jfr Oldeberg, A., i Fornvännen 1928 sid. 326, 338 ff.; samme förf., 
Metallteknik under förhistorisk tid I, Lund 1942, sid. 80 ff. 
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Fig. 2. Yxa av tunn brons över en lerkärna. Båstads socken, Skåne. If4. — Axe of 
Ihin bronze över a clay core. Båstad parish, Skåne. 

en viss Marcus Schnabel utförd teckning, som i fullständigare skick åter
ger den välbekanta fragmentariska pjäs med en knäböjande, med horn-
prydd hjälm försedd gudabild, a. a. fig. 105, vars fyndort hittills varit 
okänd, men som nu kunnat konstateras härröra ifrån Grevens Vaenge, 
Ronnebaek Sogn, Praasto Amt, Sjaelland. På denna teckning, som hos oss 
avbildas i fig. 3, förekommer den nu felande pendangen till bilden. 
Bägge gudabilderna äro försedda med yxor (ingen bevarad) av samma 
huvudtyp som vår gotländska, men med mera svängda eggändar. Yxorna 
stå alltså liksom Skogstorpsyxorna och något mera markerat än dessa 
på ett längre framskridet utvecklingsstadium än yxorna fig. 1,2. Bro
holm daterar också den danska pjäsen med gudabilderna till Montelius' 
4:de bronsåldersperiod. Huruvida dessas yxblad haft ett inre genombrutet 
parti eller om den på bladet på teckningen markerade treudden blott 
utgör ett ornament kan av teckningen icke avgöras. Vår gotländska yxa 
är, som ses, endast obetydligt större än vad yxorna på den danska pjä
sen varit. Att ifrågavarande yxtyper utvecklas till former med ännu 
mera svängda bladsnibbar ses av den liksom Skogstorpsyxorna mycket 
stora och över en lerkärna gjutna, 1950 anträffade bronsyxan frän Gal
stad i Tumbergs sn, Västergötland, avbildad i Göteborgs Museum, Ars-
tryck 1951—1952, sid. 283; den tillhör ett depotfynd, vilket för övrigt 
innehåller halsringar som Montelius, Minnen fig. 1296, typiska för dennes 
per. 5 av bronsåldern. 
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Fig. 3. Gudabilder i brons. Grevens Vsenge, Ronnebaek Sogn, Prsestg Amt, Sjsellund. 
Teckning av M. Schnabel 1779. ca 4f5. — Bronze images of gods. Grevens Vienge, 

Ronnebiek parish, Prsesto, Zealand. Drawing by M. Schnabel 1779. 

Teckningen från 1779 av gudabilderna från Grevens Vsenge ger oss 
alltså ett överraskande exempel på, hur sådana små yxor som vårt frag
mentariska gotländska exemplar kunna ha använts. Men naturligtvis 
kan man, som ovan nämnt, tänka sig den i samband med kultpjäser av 
många andra slag, och den behöver icke ha varit kombinerad med en 
gudabild. Det i vårt sammanhang betydelsefulla är, att pjäsen från Gre
vens Vaenge bestyrker, att vårt gotländska exemplar utgjort en liten 
kultyxa. 

7. Spiralhuvudnål från Gotland. 

År 1835 förvärvade Statens Historiska Museum det i fig. 4 avbildade 
bronsföremålet, om vilket i inventariet endast finnes uppgift, att bonden 
Hans Larsson Lindarve i Sproge socken på Gotland anträffat det »under 
dikesgräfning på sin åker under en stor sten i jorden utan någon omgif-
ning af stensättning eller annat liggande» (inv.-nr 702). 

Av vad för slags föremål detta fragment utgjort en del, har i museet 
aldrig bestämts. Emellertid är det fullt klart, att det är fråga om det 
spirallagda huvudet till en nål. Ett liknande huvud äger nålen fig. 5 
("" Hansson, Harald, Gotlands bronsålder, Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademiens Handlingar 37: 1, pl. 34 fig. 160) från obekant 
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Fig. ' . Spirallugl huvud till 
nål; brons. Lindurve, Sproge 
socken, Gotland. 1/2, — Spi
ra/ head of pin; bronze. Lin-
darve, Sproge parish, Got-

lund. 

Fig. 5. Spirulhuvudnål av brons. Okänd 
fyndort. Golland. 1/2. — Spiral-headed pin 
of bronze. Find localily unknown, Gotland. 

plats på Gotland. Nålar med spiralhuvud2 förekomma i olika delar av 
Nord-Europa och ha tidigare uteslutande hänförts till bronsålderns 5:e 
och 6:e perioder. Emellertid har E. Sturms3 visat, att spiralhuvudnålar 

2 För sådana nålar jfr Ekholm, G., Studier i Upplands bebyggelse
historia, II, Bronsåldern (i Uppsala Universitets Årsskrift 1921), sid. 60, 
66 ff. och Hansson, Harald, a. a. sid. 42 f. samt i dessa arbeten citerad 
litteratur. 

3 Sturms, E., Die bronzezeitlichen Funde in Lettland (i Congressus 
secundus archaeologorum balticorum Rigae, 19.—23.VIII.1930, Rigae 1931) 
sid. 120; samme förf., Die ältere Bronzezeit im Ostbaltikum (= Vorge
schichtliche Forschungen, H. 10, 1936) sid. 42 ff., 62 f. 
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Fig. 7. Bronsföremål. Kom. 
Sopron, Ungern. 1J3. — Ob
ject of bronze. Kom. Sopron, 

Hungary. 

Fig. 6. Bronsföremål. Rone socken, Gotland. 
2/3. — Object of bronze. Rone parish, Gotland. 

finnas redan under per. 2 och 3 av bronsåldern. På sådana nålar bestå i 
regel de yttre spiralvarven av bandformig, de inre av trind ten, medan 
på nålarna från yngre bronsåldern spiralen genomgående består av 
rundad eller rombisk ten. Enligt Sturms skulle nålarna under per. 2 
främst karakteriseras av att skaftet upptill äger torsion, under per. 3 
vissa nålar främst av att skaftet upptill är förtjockat, andra främst av 
imiterad torsion upptill å skaftet, de sistnämnda enligt Arbman, som 
beskrivit en sådan nål från Gotland,* ättlingar av per. 2-typen med 
verklig sådan. Den äldre bronsålderns nålar uppfattas som närmast 
nordtyska, per. 2-nålarna som pommerska, vissa av per. 3-nålarna som 
ostpreussiska. 

Värt gotländska ex. fig. 4 tillhör, som synes, äldre bronsåldern. Men 
då skaftet saknas, kan det icke avgöras, huruvida det är fråga om en 
nål som fig. 5 ifrån per. 2 eller en nål ifrån per. 3. Vårt fragment hör 
emellertid till de spiralnålar, som äga stort huvud. 

4 Arbman, H., i Gotländskt arkiv 1940 sid. 18 med fig. 3 (sid. 13). 
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Fig. S. Hängprydnad av brons, kanske klapperbleck till hästulruslning. Rimaszom-
bat. Kom. Gömör, Ungern. 1/3. — Pendant ornament of bronze, possibly for horse. 

Rimaszombat, Kom. Gömör, Hungary. 

8. Fragment av ungersk hängprydnad(?), funnet på Gotland. 
Från Rone socken pä Gotland föreligger utan andra fynduppgifter än 

att det anträffats »vid grustägt» ett av två sammanhängande hjul be
stående bronsföremål, fig. 6, vilket inköptes av Statens Historiska Mu
seum 1913 (inv.-nr 14840). Som synes, är det ett ofärdigt arbete; gjut-
sömmarna äro ännu i stor utsträckning kvarsittande (tydligen vid upp
hittandet har på vissa håll på ytterkanterna avfilning ägt rum). Det är 
därjämte ett avbrutet stycke, som haft fortsättning i längdriktningen 
ät bägge håll. Föremålet saknar fullständigt motstycke i Norden. 

Emellertid känner man ifrån Ungern hjulformiga pjäser som det fyr-
ekriga hjulet pä föremålet ifrån Rone. Ett sådant avbildas i fig. 7 
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(= J. Hampel, A bronzkor emlékei magyarhonban, III, Budapest 1896, 
pl. CXCIV fig. 4). Tillsammans med åtskilliga andra pjäser, däribland 
ytterligare tvä likadana föremål (a. a. pl. CXCIV fig. 2, 3), har det 
inköpts av Nationalmuseet i Budapest; samtliga skulle enligt uppgift 
härröra ifrån kom. Sopron och enligt patinans vittnesbörd tillhöra ett 
och samma fynd. Som vi se, överensstämma vårt gotländska och det 
ungerska exemplaret i hög grad. Även på det ungerska exemplaret fig. 7 
finna vi en del av gjutsömmarna kvar. De ungerska exemplaren ha tvä 
tappar i periferien ungefär utanför den ena korsarmen; tydligen ha två 
eller alla tre hjulen gjutits tillsammans, förenade genom dessa tappar. 

De ungerska hjulen anses av Hampel med tvekan vara hängsmycken. 
Förmodligen tänker han på sådana hängprydnader som Hampel, Alter-
thiimer der Bronzezeit in Ungarn, Budapest 1887, Taf. CXII Fig. 4 
(= Ebert, M., Reallexikon der Vorgeschichte, Ungarn, Taf. 9 C Fig. 4), här 
återgiven i fig. 8, där vi finna hjulen parvis förenade och förstå tapparnas 
funktion. I Reallexikon tolkas den sistnämnda hängprydnaden som 
hörande till hästutrustning, alltså ett sorts klapperbleck, och dateras 
till den 2:dra ungerska bronsåldersperioden (ca 1800—ca 1400 f. Kr.). 

Till Norden har föremålet ifrån Rone uppenbarligen förts som råvara 
ifrån Ungern, där det utgjort ett avbrutet och kasserat stycke. 

Birger Nerman 

GRAVFYND MED JÄRNSKÄROR FRÅN VÄSTERHANINGE 

Våren 1952 överlämnades till Statens historiska museum genom för
medling av rektor Erik Nilsson en skära av järn, som påträffats av arren-
dator Anders Hedén vid Aby i Västerhaninge socken, Södermanland. 
Genom att Hedén omedelbart upphörde med det jordarbete, vid vilket 
skäran påträffats, och genom hans goda beskrivning av fyndomständig
heterna kunde en efterundersökning ge gott resultat. 

Vid denna påträffades nämligen under för närvarande flat mark en 
visserligen skadad, men likväl ganska tydlig, oregelbundet rundad, flack 
stensättning av ganska glest lagda, från en till några dm stora stenar. 
Stensättningens diameter var omkring 2 m. Under dess mittparti hade 
skäran jämte brända ben legat i överdelen av ett lerkärl. Den undre delen 
av detta kärl fanns vid efterundersökningen in situ, omgiven av brand
jord och fylld med brända ben med ringa inblandning av bälrester och 
sand (grav 1, fig. 1). Vid genomgängen i museet av de brända benen hit
tades ytterligare ett metallföremål, en nål av järn. 

En meter härifrån och under stensättningen påträffades en liten brand-
grop med brända ben, men utan andra fynd (grav 2). 

Lerkärlet i grav 1 är av grovt, brunaktigt, drygt centimetertjockt gods 
med ganska ringa inblandning av mineralkorn. Det har av de illa med-

21—300131 321 


