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DJURSKULPTURER OCH 

JÄRN FRÅN YNGRE BRONSÅLDER 

Av Louise Halbert 

Med Anders Hagens uppsats »Europeiske impulser i ostnorsk 
bronsealder» i Viking 1954 har djurskulpturerna från yngre 
bronsålder fått förnyad aktualitet.1 Han diskuterar här Vestby-
fyndet från Lunner, och inte minst genom röntgenbilder av 
djuren når han mycket intressanta resultat. Hagens slutsats blir 
den, att »etter dette synes det knapt å vaere noen tvil om at 
bukkene i den skikkelse de har i dag helt og fullt er et mellom-
europei.sk produkt».2 Författarens huvudskäl för denna tes är 
spåren av de gjutstöd av järn, som han påvisat på Vestbydjuren. 
Han anser järnet som ett säkert bevis för att det rör sig om impor
terade föremål. Och därmed uppställer sig frågan när man 
började använda järn på nordiskt område. 

Oscar Montelius berör frågan 1913 i »När började man allmänt 
använda järn?».3 Han lägger här fram en rad exempel på före
komst av järn i nordiska och nordtyska bronsåldersfynd från 
tredje, fjärde, femte och sjätte perioderna (Montelius periodindel
ning). Naturligtvis bör spridda fynd av järn i sena — och inte 
allt för sena — bronsålderssammanhang bedömas med stor för
siktighet. En av huvudfrågorna måste bli vad för sorts järn det 
rör sig om, en annan huruvida det är importerat eller tillverkat 

1 Hagen, A., Europeiske impulser i ostnorsk bronsealder. Viking 1954. 
s. 97 ff. 

~ A. a., s. 108. Denna åsikt slödjes genom resultaten av tekniska under
sökningar av metall och gjutkärna. Dessa undersökningar kan väl slutgiltigt 
bara bedömas av fackmän inom metallurgi och geologi och skall inte när
mare diskuteras här. 

3 Montelius, O., När började man allmänt använda järn? Fornvännen 1913, 
s. 1 ff. 
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Fig, 1. a ) Gravfgnd från Mossgården, Barsebäck sn, Skåne, b) Gravfynd från 
I.undäkra, Barsebäck sn, Skåne. — a) Grubfund von Mossgården, Ksp. Barse

bäck, Schonen. b) Grubfund uon Lunddkra, Ksp. Barsebäck, Schonen. 

på nordiskt område. Den första frågan kan inle besvaras utan in-
gående tekniska undersökningar och måste här lämnas ur räk
ningen. Den andra skall beröras i korthet. Först bör det på
pekas, all del finns järnfynd från yngre bronsålder, som iir impor
terade. Hit hör föremål ur större depåfynd, samt I. ex. de järn-
fragment, som påträffats i samband med de danska ansikts
urnorna.4 Hit hör väl också Eskelhemfyndet — även om man 
kan hysa någon tvekan härom.5 I fyndet finns två betsel. Del ena 
är helt av brons; det andra har munbettet av järn. Om det senare 
skriver Montelius: »Här har man användt den nya metallen icke 
lill prydnader och icke till vapen eller verklyg, utan till en del af 
ett betsel, hvilken icke syntes; ett förhållande, som ger berättigad 
anledning till den åsikten, att järnet vid den tiden ej längre var 
något sällsynt och dyrbart.»6 

Denna Montelius uppfattning gäller den yngsta bronsåldern. 
Något av den tidigare yngre bronsålderns inställning till sältel all 

4 Dessa får sin speciella karaktär genom kontakten med östliga områden 
och för in på frågor, som här inte närmare skall beröras. 

s Montelius, O., Ett fynd från Eskelhems Prestgärd på Golland. Vitterhets
akademiens Månadsblad 1887. s. 145 ff. 

• Montelius, O., När började man allmänt använda jä rn? . Fornvännen 
1913, s. 78. 
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använda järnet kan utläsas ur järninläggningar på två danska 
rakknivar från period IV.7 Här är metallen använd som dekor, i 
ett fall tillsammans med guld. Nu är naturligtvis inte problemet 
så okomplicerat att under loppet av yngre bronsålder en förskjut
ning i uppfattningen om järnels användbarhet — från värde
metall till nyttometall — inträtt, utan givetvis är det andra fak
torer, som spelat in. Vad som bör framhållas i detta sammanhang 
är, att det gäller två rakknivar av nordisk typ, om vilka det inte 
finns någon anledning antaga, att de icke tillverkals inom 
nordiskt område. 

I allmänhet har man vid bedömning av material från yngre 
bronsåldern lagt största vikten vid depåfynd. De ovan omnämnda 
rakknivarna är gravfynd, och i detta sammanhang kan ännu 
några gravfynd från yngre bronsåldern med järn ha sitt intresse. 

På ett brons- och järnäldersgravfält i Karda socken, Småland, 
finns en sekundärgrav i hög — grav a i hög 5 — som innehåller 
en öppen, vid skål med öra, rentvättade, brända ben och fragment 
av ett knivblad av järn.8 Skålen daterar graven till yngre brons
ålder — och troligtvis till en relativt sen del av denna. Detsamma 
gäller grav 2 i hög X i Köpinge, Baus socken, Skåne. En större 
tunnformad urna, omgiven av stenskydd, innehöll brända ben 
och en i den icke spetsiga änden avbruten jämten.9 Till period 
VI hör en grav från ett gravfält under flat mark i Vallkärra 
socken, Skåne. I ett medelstort, tunnformat kärl fanns utom 
brända ben två knivar, den ena av brons, den andra av järn.10 

Till period V förs en järnkniv (eller ett miniatyrsvärd), som på
träffats i en umegrav från ett gruslag i Gråmanstorp socken, 
Skåne.11 Till yngsta bronsåldern hör även en sekundärgrav i hög 

7 Avbildade i Aarbeger 1914, s. 290, fig. 39, 40. Rakkniven med järn och 
guld är påträffad tills, med en lacettformad bronskniv i en hög i Vedsted. 
Den andra är funnen i en något mer än Vi m stor kista i en hög i Kjeldby. 
I en urna med lock fanns rakkniven tills, med andra bronsföremål. 

8 S. H. M. inv. nr. 21694. 
9 Rydbeck, O., Undersökningar af bronsåldershögar i Köpinge, Skåne. 

Fornvännen 1912, s. 81 ff. 
10 Montelius, O., Minnen från vår forntid. Stockholm 1917, fig. 1448, 1449. 
11 A. a., fig. 1204. 
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Fig. 2. a) Ett au Vestbydjuren. (Foto Uniuers. Oldss. Oslo.) b) Ett au Fuur-
daldjuren. (Foto Nationalmuseet , Köpenhamn.) — a) Eines der Tiere von 

Vestby. b) Flines der Tiere von Faarda l . 

Iran Annelöv socken, Skåne.12 I en urna med brända ben fanns 
eldskadade rester av betsel med fastrostade järnfragment.13 

Dessa exempel på gravfynd från yngre bronsåldern med järn-
föremål — eller fragment av dylika — kan tyda på alt järn under 
denna period kommit till användning i viss utsträckning även till 
anspråkslösare föremål, vilka i regel icke torde ha importerats. 
I samband härmed kan nämnas att bronsnålen med två spiraler 
från Veddige socken, Halland, bär spår av att ha blivit lagad 
med järn.14 Tekniken vid hopsättningen — tre borrade hål och cn 

12 Vifot, B.-M., Tidiga urnebrandgropar i Skåne. Medd. fr. Lunds univers. 
hist. mus. 1933, s. 73 ff. 

13 Jä rn har även påträffats i cn urnegrav från Råbelöv, Fjälkestad sn, Skåne. 
(S. H. M. inv. nr. 18455). Dessutom förekommer jä rn i ett antal gravfynd 
från yngre bronsålder med icke helt säkra fynduppgifter. 

14 Montelius, O., Minnen från vår forntid. Stockholm 1917, fig. 1471. 
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pålagd järnplatta — tyder på en lagning och möjligheterna för 
att den är utförd på nordiskt område är ganska stora.15 

Ett givet intresse i detta sammanhang har gjulstöden av järn 
till hängkärlet från Härnevi.16 Hängkärlet har redan dragits in 
i diskussionen kring Vestbyfyndet av Anna M. Rosenqvist i anslut
ning till Hagens uppsats.17 Båda fynden tillhör samma tid och 
får anses ligga i under denna tid perifera områden. Om man god
tar Hagens uppfattning — att gjulstöden av järn är bevis för ett 
mellaneuropeiskt tillverkningsområde — så måste man förut
sätta samma sak för hängkärlet från Härnevi. Mot detla talar att 
föremålsformen och dekoren är av odiskutabelt nordisk typ. 

Med stor sannolikhet kan man förutsätta att det nordiska häng
kärlet från Härnevi inte är tillverkat på mellaneuropeiskt område, 
och därmed kan inte förekomsten av gjulstöd av järn anses som 
ett hållbart bevis för mellaneuropeisk tillverkning. Det genom
gångna gravmaterialet tyder på att järn använts i viss utsträck
ning på nordiskt område under senare delen av yngre brons
åldern. Man torde kunna utgå ifrån att det första järnet nätt 
nordiskt område i form av importerade järnföremål. Vad för 
slags järn det var som kom till användning under den närmast 
följande tiden, är svårt att komma fram till utan tekniska under
sökningar. Teoretiskt sett kan man räkna med tre möjligheter. 
Dels alt det gäller importerade föremål, som smitts om, dels att 
man importerat råmetall och dels att man börjat ta till vara sjö-
och myrmalm. Kanske är den sista möjligheten den troligaste. 
Om man jämför fyndtyper och fyndfördelning nu, när det första 
järnet visar sig, med motsvarande förhållanden när kopparen 
och bronsen nådde nordiskt område, förefaller skillnaderna 

'•'' Ett sent depåfynd från Meilstrupgaarde, Vonsild S., Danmark, inne
håller bl. a. sex nålar, där nålen varit av järn men huvudet av brons och en 
rombformad platta av jä rn belagd med bronsbleck. (Broholm, II. C , Dan
marks Bronzealder. Tredie Bind. Köbenhavn 1946, s. 258.) I della fall har 
man använt jä rn för de mindre framträdande partierna. Jfr Björn, A., To 
nordcnfjelske markfunn fra den eldste jernalder. Det Kgl. Norske Videns. So. 
Skrf. 1935, Nr 37. 

16 Månadsbladet 1903—05, s. 27 ff. 
17 Rosenquist, A. M., Studier av bronseleknikken i Vestby-funnet. Viking 

1954, s. 125 ff. Oldeberg, A., Metallleknik under förhistorisk tid, del II, Lund 
1943, s. 194. 
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Fig. 3. Djnrfigurer från ornumentik på hronsföremål. (Efter Sprockhoff.) 
— Tierfignren uon Verzierungen auf Bronzegegenständen. 

vara stora. Dessa senare metaller kommer — med få undanlag 
först fram på nordiskt område i form av få föremålsgrupper med 
klara och entydiga föremål, som ofta visar så goda karakterislika, 
att de kan följas tillbaka till sitt ursprungs- eller tillverkningsom-
råde. Järnet har däremot, när det först visar sig i del nordiska 
materialet, en större formrikedom och ofta en mera divergerande 
och mindre bunden typserie.18 Undset konstaterar, när det gäller 
nordtyskt material, alt praktiskt sett samtliga de vanligaste före
kommande hronsföremålen även finns i järn.19 Detta gäller 
dock på intet sätt det skandinaviska materialet, där del vid 
samma tid bara finns få, fragmentariska järnföremäl i grav
fynden.20 Som stöd för ett anlagande att det möjligen skulle röra 
sig om en nordisk tillverkning kan man peka pä förekomsten av 
järn i den förmodade gjuteriverkstad från bronsåldern i Lyng-
åkra, Harplinge socken, som Salvén påträffat, då han låtit resa 
den bautasten, som stått på högen. Det gäller en mindre hög 
— diametern är 12 m och höjden 1,5 m — som ligger nere i en 
dalsänka med en rad större högar, troligtvis gravhögar från 
bronsåldern, uppe på höjdsträckningen. I högen har påträffats 
utom jämslagg, blästermunstycke, fragment av en degel, flinta 

18 Bidragande orsak till detta är givetvis, att järnets bevaringsförhållan-
den är så mycket mera komplicerade än bronsens. 

19 Undset, I., Jernalderens begyndelse i Nord-Europa. Kristiania 1881, s. 
65 ff. 

20 Av intresse i detla sammanhang är holkyxorna av järn. De, som på
träffats på skandinaviskt område, finns tyvärr oftast i odaterbara samman
hang, men Sprockhoff visar att de nordtyska tillhör period VI. (Sprockhoff, 
E., Niedersächsische Dcpotfunde der jiingeren Bronzezeit. Hildesheim und 
Leipzig 1932, s. 34.) 
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m. m. även ett större antal skärvor av bronsålderskeramik.21 Före
komsten av järn på Vestbydjuren bör alltså inte utan vidare 
kunna bevisa ett mellaneuropeiskt lillverkningsområde för dem. 
Genom röntgenundersökningen har Hagen gjort den viktiga upp
täckten, att djurhuvudenas svängda halsar fortsätter ner i djuren 

21 S. II. M. inv. nr. 21992. En av de märkligaste bronsåldersgravarna ined 
järnföremål är Seddingraven från Mark Brandenburg. (Kiekebusch, A., Das 
Königsgrab von Seddin. Augsburg 1928.) Bland gravgodset finns en mindre 
järnnål med ögla och en järnnål med huvud och räfflor under detta. Till 
gravgodset hör ännu ett föremål, som iir av intresse i delta sammanhang. 
Det är en halsring av en tunn bronstråd, på vilken finns omväxlande av
långa, spiralvridna bronspärlor och större glaspärlor. Likheten med Vestby-
halsbandet är stor och det kan nämnas att även de små ringformade brons 
pärlorna finns representerade i Seddin. (Björn, A., Vestbyfundet. Universi
tetets Oldsaksamlings Skrifter II. Oslo 1929.) Vestbyhalsbandet är större och 
har varit uppträtt på en läderrem, men den väsentliga olikheten finns mellan 
de stora bronspärlorna och glaspärlorna. Hagens uppfattning om Vestby-
luilsliandet är, att det inte är något tvivel om att det är förarbeta! på Hall-
slatloinråde, och samtidigt nämner han, att kedjan saknar motstycke pä 
nordiskt område. (A. a., s. 98.) Detta senare påstående är väl riktigt, om 
man ser halsbandet som helhet, men i två skånska gravfynd finns pärlor av 
samma typ. I det ena fallet gäller det cn skadad skelettgrav i en gravhög, 
Mossgården, Barsebäck sn. Som gravgods fanns en armring av brons sittande 
på höger underarm ech fragment av etl halsband av spirallagda bronspärlor. 
(L. U. II. M. inv. nr. 27482.) De bevarade pärlorna har sammanlagt en längd 
av 13 cm och pärlornas diameter varierar mellan 0,4 och 0,7 cm. (Fig. 1 a.) 
I det andra fallet rör det sig om grav 33 på markgravfältet i Lundåkra, Barse
bäck sn. (L. U. H. M. inv. nr. 27493: 33.) Den bestod av en urna med brända, 
rena ben, en bronsnål, en hopböjd bronstråd, tre gjutna bronspärlor och 
spirallagda bronspärlor av Vestbytyp med en sammanlagd längd av 11,5 cm 
och med pärlornas diameter varierande mellan 0,4 och 0,5 cm. (Fig. 1 b.) 
Här finns både gjutna och spirallagda pärlor och inte minst de gjutna är 
av stort intresse. De har en yttre diameter på 1,4 cm och bredden är 0,6 cm. 
Profilen iir bikonisk och i den markerade brytningslinjen finns hål med 0,2 
cm längd och 0,1 cm bredd. Den ena pärlan har två motstående hål, de 
andra bara ett, vilket innebär, att dessa bara är genomborrade in till centrum 
medan den motstående sidan är stum. Profilen på de gjutna Lundåkrapär-
lorna återfinnes inte på Ilallslatlområdets bronspärlor. (För upplysning om 
delta tackar förf. professor Willvonseder, Salzburg.) Men pärlor är så all
männa och oklara föremål och förekommer över så stora områden, alt någon 
närmare bestämning väl knappast är möjlig. Framhållas kan, att bronspärlor 
av de nämnda typerna förekommer utom på mellan-, syd- och västeuropeiskt 
område även på nordeuropeiskt. Däremot måste frågan, om de är importerade 
söderifrån eller inte, lämnas qppen. 
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Fig. 4. Djurhuvud på rakkniv från Abbekås, Skivarp sn, Skåne. 3 / 1 . — 
Tierkopf auf einem Rasiermesser uon Abbekås, Ksp. Skivarp, Schonen. 

och är avslutade med hålförsedda tappar. När han lägger fram 
denna upptäckt, ansluter han sig till Björns mening från 1929 om 
djuren som mellaneuropeiska produkter, samtidigt som han kons
taterar att »eiendommelig nok blir det derfor at det er fra Norden 
vi finner de naermeste sidestycker til vare bukkehoder».22 Därefter 
diskuterar han de utomordentligt stora likheterna mellan Vestby-
djuren och Faardaldjuren (fig. 2 a och b) men nämner inte en 
detalj, som dock är av en viss betydelse. Både Vestby- och Faar
daldjuren är stöpta på ett speciellt sätt — hålstöpta såtillvida som 
djurhuvudena saknar undersida. 

Dessutom kan de drag som karakteriserar Vestby- och Faardal
djuren — den långa halsen, det utdragna, svängda nospartiet, de 

22 A. a., s. 104. 
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markerade hornen eller öronen — i någon mån sägas vara utmär
kande drag för vad man skulle kunna kalla den nordiska djur
stilen under yngre bronsåldern. Som exempel på denna kan man 
nämna detaljer av ornamentiken på några rakknivar och häng
kärl från nordiskt område. (Fig. 3.) Här är materialet dock ett 
annat, men sättet att uppfatta och avbilda ett djurhuvud är det
samma. Även här finns den långa halsen, den svängda nosen och 
de markerade öronen eller hornen. De ristade djuren är starkt 
förenklade och schematiserade, vilket hänger samman med den 
ristade dekorens teknik och idé — den naturtrogna bildens om
vandling till ett ornament. Den yngre bronsålderns dekor och 
ornamentik på bronsföremål har inom nordiskt område en 
speciell och särpräglad utformning, men delta utesluter naturligt
vis inte påverkningar och län utifrån. Djurbilder återfinnes inom 
ännu en till sin utformning särpräglad nordisk konstart under 
bronsåldern, på hällristningarna. 

En stilistisk jämförelse mellan djurskulpturerna och hällrist
ningarnas djurvärld är naturligtvis möjlig — och har ju genom
förts av t. ex. Forssander — men skillnaden i uttrycksmedlen är 
så stor, att feltolkningar i viss utsträckning är ofrånkomliga.23 

Däremot visar hällristningarnas djurvärld, att man på nordiskt 
område under bronsåldern inte varit främmande för avbildning 
av djur. 

Det största intresset i detta sammanhang tilldrar sig varken 
djuravbildningarna på sten eller brons utan de övriga rundskulp
turerna av brons på nordiskt område. Bronsskulpturerna tillhör 
ingalunda bronsålderns allmänt förekommande formserier men 
finns dock i olika sammanhang. De långhalsade djurhuvudena 
på de danska guldskålarna är ett exempel.24 De är tillverkade av 
brons med guldbeläggning och betraktas allmänt som nordiska 
arbeten. Den ena tredjedelen av den vertikalt uppdelade halsen slu
tar i ett starkt stiliserat horn eller öra, ytterst avslutat med en rund 
platta. De andra två tredjedelarna av halsen omformas till ett hu
vud, som har en del stilistiska detaljer gemensamt med t. ex. 

• Forssander, J. E., Koban und Hallstatt. Medd. fr. Lunds Univers. hist. 
mus. 1942, s. 199. 

24 Muller, S., Oldtidens Kunst i Danmark. II. Kjöbenhavn 1921, s. 32. 
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Fig. 5. Djurhuvud på rakkniv från Fanefjord, Dan
mark. 2 / 1 . (Foto Nationalmuseet , Köpenhamn.) — 
Tierkopf auf einem Rasiermesser uon Fanefjord, 

Dånemark. 

Trundholmvagnens häst, bl. a. de markerade ögonen.25 Olikhe
terna mellan Vestbydjuren och de danska guldskålarnas djurhu
vuden är stora — de senare är ju för övrigt även äldre — men de 
saknar inte betydelse i detta sammanhang beroende på deras all
männa utformning, deras karaktär av kultföremål och deras obe
stridliga hemortsrätt inom nordiskt område. Det senare gäller även 
för djurskulpturerna på bronsålderns rakknivar, som väl nume
rärt är den största gruppen djurskulpturer från bronsåldern. Dessa 
är av mycket växlande kvalitet och utförande men har vissa drag 
gemensamma — de karakteristika, som kännetecknar även 

25 Miiller a. a., s. 18. 
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Vestby- och Faardaldjuren, d. v. s. den utdragna, platta halsen, 
den långa, svängda noslinjen, de markerade öronen och ögonen. 

Dessa rundskulplurer på rakknivar förekommer praktiskt taget 
under hela bronsåldern. Några av de tekniskt och konstnärligt sett 
bästa tillhör den mellersta delen av äldre bronsåldern (period II) 
— ett skede under vilket man inte kan tala om något Hallslattin-
flytande. Fig. 4 visar huvudet av en rakkniv från Abbekås, Skivarp 
socken.26 Kniven är ornerad och halsen har en streckornamentik, 
som möjligen kan ge illusion av man. ögonen är försedda med en 
ring runt en insänkning, som är så djup, att man kan förmoda, 
att den varit avsedd för harpixinläggning, och öronen är ut
formade fristående från huvudets volym. Bettet och näsborrarna 
ä r markerade, och ytterkonturens svängda linje är väl tillvara
tagen. Huvudet har samma gjuttekniska egenhet som Vestby- och 
Faardaldjuren, d. v. s. det har en konkavitet på undersidan.27 

Danmark har två Vl-period-rakknivar med djurhuvuden. Den 
ena är från Skaarup, Svendborg Amt, den andra från Fanefjord, 
Prresto Amt.28 Den senare avslutas uppåt av två djurhuvuden, av 
vilka ett syns på fig. 5. Det är ett djurhuvud med lång hals, mar
kerade öron och ögon och utdraget nosparti. Uppfattningen och 
utformningen av djurhuvudet har givna beröringspunkter med 
Vestby- och Faardalhuvudena och dess karakteristika är de
samma som återfinnes såväl på den ristade ornamentiken som på 
bronsålderns övriga djurframställningar och som möjligen kunde 
ses som en gemensam nämnare för den yngre bronsålderns nor
diska djurslil. 

Med stöd av det genomgångna materialet skulle man kunna 
påstå, att det inom den yngre bronsålderns formvärld finns tradi
tioner både vad beträffar hantverksmässigt utförande och konst
närlig uppfattning, som inte utesluter möjligheten av att Faardal-

28 Hansen, F., Gravhögar vid Abbekås fiskläge. Årsberättelse för Kungl. 
hum. velenskapss. i Lund 1923—1924, s. 35. 

27 Denna gjutleknik förekommer bara i undantagsfall på den yngre brons
ålderns rakknivar. Möjligen hänger detta samman med alt huvudena blii 
mindre och föga distinkta och att metallvinslen följaktligen skulle bli obe
tydlig. 

28 Broholm, II. C, Danske Oldsager. Yngre Bronzealder. Köbenhavn 1953, 
fig. 240 a—b. 

90 



D J U R S K U L P T U R E R O C H J Ä R N 

Fig. 6. Djurhuvuden au brons. (Foto ATA.) a ) från Alvena, Gotland, b) från 
Falköping, Västergötland, c) från Åsle, Västergötland. — Tierköpfe aus 
Bronze. a ) von Aluena, Gotland, b) uon Falköping, Västergötland, c) uon 

Åsle, Västergötland. 
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och Vestbydjuren tillverkats inom nordiskt område.29 Men av 
större betydelse i sammanhanget är de, i allmänhet lösfunna, 
djurskulpturer från nordiskt område, som med sina med Faardal-
och Vestbydjuren gemensamma drag och kännetecken med dessa 
bildar en som det förefaller avgränsad nordisk grupp. Hit hör 
Alvenahuvudet från Gotland, häslhuvudena från Åsle i Väster
götland och med någon tvekan Falköpingshuvudet. 

Alvenahuvudet (fig. 6 a) har samma tappformade hals som 
Faardal- och Vestbydjuren.30 Hornen är avbrutna och frånvaron 
av dem ger huvudet en något annorlunda karaklär. Den långa, 
svängda noslinjen, de markerade ögonen och öronen är välbe
kanta drag. Huvudels modellering kan genom sin säkerhet tyckas 
ha cn främmande anstrykning, men det är oklart, om delta skall 
anses bero på ett direkt inflytande österifrån eller om det är en 
följd av den individuella konstnärens syn på sin uppgift — den 
irrationella faktorn i konstnärens och hantverkarens arbete, Sam
manhanget med Vestby- och Faardaldjuren förefaller över
tygande, och Alvenahuvudet är även gjutet på samma sätt med 
konkavilet på undersidan. Falköpinghuvudet (fig. 6 b) är rund-
stöpt och starkt stiliserat.81 Den bandformiga halsen är avbruten 
liksom de svängda hornen. Öronen och ögonen är markerade, och 
den långa nosen slutar i något som ser ut som ett tryne. Fal-
köpinghuvudet är lösfunnet och dess tidsställning är något oviss. 
Äslehuvudena (fig. 6 c) däremot tillhör ett depåfynd och är även 
av andra skäl av stor betydelse.82 Fyndet innehåller ett 26,5 cm 
långt, rörformigt, fragmentariskt beslag med två böjda utskott, 
som sannolikt avslutats med djurhuvudena. Äsledjuren — möj
ligen föreställer de hästar — har lång, böjd hals med man med 
inpunsad ornamentik, stora öron, markerade ögon, utdraget nos-
parti och en ögla för skrammelbleck på båda sidor om huvudet. 

29 Jfr Björn 1933. (Et dyrehode av bronse fra Golland. Fornvännen 1933, 
s. 332 ff.) Tekniken med hälslöpt undersida förekommer även på ungerskt 
område. 

50 Arne, T. J., östliche Tier- und Tierkopfbilder in Schweden. Mannus 
XXIV, s. 16 ff. 

31 S. H. M. inv. nr. 21403. 
M Oldeberg, A., Elt märkligt bronsåldersfynd från Åsle socken i Väster

götland. Falbygden 1939, s. 3 ff och Melallteknik under förhistorisk lid, del II. 
Lund 1943, s. 212 ff. 
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Huvudena är stöpta med konkavitet på undersidan. Både det 
gjuttekniska tillvägagångssättet, den stilistiska utformningen och 
den konstnärliga uppfattningen är gemensamma för Åsledjuren 
och de övriga inom den nordiska gruppen. Vissa detaljer, t. ex. 
skrammelblecken, tyder pä impulser från Hallstattområdena, men 
beslagets meanderornamentik med såväl rundade som kantiga 
hörn talar emot Hallstatt som tillverkningsområde, eftersom denna 
ornamentik där är sällsynt. Med stor sannolikhet är de inhemska 
arbeten.33 

Sålunda kan man betrakta Vestbydjuren såsom tillhörande en 
nordisk grupp av djurskulpturer från yngre bronsåldern med 
bestämda gjuttekniska och stilistiska karakteristika.34 Inom det 
nordiska området finns även material, som kan tyda på att såväl 
gjuttekniskt tillvägagångssätt som stilistisk utformning varit 
kända inom området i fråga. Men även om det framlagda mate
rialet kan synas visa, att denna grupp i sin helhet tillverkats på 
nordiskt område, så utesluter detta naturligtvis inte, att det sam
tidigt förekommit impulser utifrån och ett säkerligen komplicerat 
system av direkta och indirekta kontakter, påverkningar och in
flytanden. Den nordiska bronsåldern var ett rörligt och kontakt-
rikt skede med ett samspel av impulser från det västtyska-
schweiziska området, från Hallstattområdena, från medelhavs-
områdena och från östliga områden med Kaukasus som central
punkt. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Louise Halbert: Tierskulpturen und Vorkommen von Eisen in 

der jiingeren Bronzezeit. 

In seinem im Viking 1954 erschienenen Aufsatz bchandelt Anders Hagen 
den Vestbyfund von Lummer. Er weist Gusstiitzen aus Eisen an den Tieren 
nach und konstat iert , dass die Tierhälse bis zu den Figuren fortsetzen und mit 
durchlöchertcn Zapfen abschliesscn. Dieses Vorkommen von Eisen betrachtet 
Hagen als endgiiltigcn Beweis dafiir, dass die Herstellung dieser Tiere auf 
mitteleuropäischem Raum crfolgt 1st. Von Hagens Stcl lungnahme ausgehend 

33 Jfr Hommerberg, S., Hallstattidens relativa kronologi. Malmö 1946, s. 139. 
34 Jfr Björn, A., Et dyrehode av bronse fra Gotland. Fornvännen 1933, s. 

332 ff. 
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mochte Verf. einige Fragen aufwerfen. Es werden zunächst einige Grabfunde 
mit Eisengegenständen der jungeren Bronzezeit vorgclegt. Es handel t sich 
dabei um Urnengräber mit verhältnismässig unbedeutenden und anspruchs-
losen Funden, die jedoch in unserem Zusammenhang deshalb interessant 
sind, weil man hier im Gegensatz zu den Depotfunden seiten Gegenstände 
antrifft, die den Eindruck von Importstiicken hervorrufen. Aus anderen 
Fundgruppen mit eisernen Gegenständen känn eine Bronzenadel aus Halland 
angefiihrt werden, die mit Eisen repariert worden ist. Man kennt ferner 
Eiscnschlacke von einer Giesscrciwerkstatt in Harplinge und eiserne Gusstut-
zen bei einem Hängegefäss von Härnevi. Dieses Gefäss 1st von einer gewissen 
Bedeutung, da es einen Gegenstand von nordischem Typus repräsentiert , der 
kcinen Anlass bietet, ein aussernordisches Herstellungsgebiet anzunehmen. 
Im Anschluss an die Halskette des Vestbyfundes werden Bronzeperlen 
gleicher Art von zwei Funden aus Westschonen angefiihrt. Der eine ent-
s tammt einem Skelettgrab, der andere einem Urnengrab, beide aus dem 
Kirchspiel Barsebäck. Da das Vorkommen von Eisen nicht als zwingendcr 
Anlass betrachtet werden känn, die Herstellung der Vestbytiere einer mittel-
europäischen Werkstat t zuzuschreiben, wird ihr Zusammenhang mit dem 
nordischen Material hervorgehoben und auf die technischen und kunst-
lerischen Tradit ionen hingewiesen, die sich innerhalb des nordischen Kreises 
finden. V. a. ist fiir die nordische Gruppe von Tierskulpturen, in die man 
die Vestbytiere einreihen känn, bczeichnend, dass der Guss eine Aushöhlung 
auf der Unterseite aufwcist. Wenn auch die besondcre Eigenart der nor
dischen Gruppe betont wird, so schliesst dies nicht das Vorhandensein leb-
hafter und kompliziertcr Kontakte mit anderen Gebieten aus. 
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