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SMÄRRE MEDDELANDEN 

ETT EVENTUELLT ETRUSKISKT BRONSKÄRL 
IFRÅN GOTLAND 

Är 1906 insände dr O. V. Wennersten till Statens Historiska Museum 
några föremål ifrån Hau i Fleringe socken på Gotland. De utgjordes dels av 
de i Fornvännen 1906 sid. 283 fig. 127, 128 avbildade lerkärlet , resp. rak
kniven av brons, dels av en liten »bronsskål»; den senare avbildas bär i 
fig. 1. Om de två förstnämnda uppges i inventar ie t : »Lerkärlet funnet af en 
skaltgräfvare i ett röse, det innehöll b rända ben (ej insända) samt rak
kn iven .» Om det senare: »Funnen af ofvannäninda skattgräfvare enl. upp
gift i en annan graf i närheten.» Bronskärlet beskrives som »påminnande 
om romerska arbeten, men trol. senare, möjl. i stället fot till något föremål 
(rest af en nit i midten)» . 

Då lerkärlet och bronskniven härröra ifrån en grav ifrån slutet av 
bronsåldern och bronskärlet uppges ha upptagits ifrån cn grav i närheten, 
ligger det onekligen närmast till hands att anse även det s is tnämnda här
röra ifrån bronså ldern ; bronsåldersgravarna på Gotland ligga ju i al lmänhet 
i ett mindre antal t i l l sammans , stundom även med gravar från den för-
romerska j ä rnå lde rn ; endast mera undantagsvis finner man gravar ifrån 
bronsåldern och den romerska jä rnå ldern eller yngre tider t i l l sammans. De 
romerska bronskärlen ha heller aldrig, så vitt jag vet, någon nit i bo t tnen ; 
profileringen både utvändigt och invändigt av denna har skett genom ut-
svarvning. På vårt kärl har tydligen niten t rä t ts igenom bottnen inifrån, 
eftersom den mot kärlbottnens insida är försedd med elt b r ä m ; troligen har 
skålen genom niten sutt i t överst på en stång. 

Även om kärlet genom sin form osökt ger anknytning till de romerska 
kärlen, särskilt skoporna, är jag därför böjd att uppfatta det som verkligen 
härrörande ifrån vår yngre bronsålder . De kärl, som man då närmas t vill 
sammanstäl la dem med, äro de etruskiska och ined dessa sammanhörande 
bronskarlen, som sutt i t som skålar överst på kandelabrar ; j fr t. ex. Gig-
lioli, G. Q., L'arte etrusca, Milano 1935, pl. CCX—CCXIII, CCXVII, CCCXI. 
Jag känner visserligen inga direkta parallel ler t i l l vår t kärl från den 
etruskiska kulluren eller från av etruskerna påverkade kulturer , men kanske 
någon kännare av ifrågavarande områden kan påvisa någon parallel l . 

Till sist kan nämnas , att bottnen bar skjutit ut över den nedgående 
fölen. Den tunna kanten är överallt avbruten, varför man ej kan säga, hu r 
långt utskjutande bottenskivan varit . Kanske har den varit försedd med 
hål, vari hängt bleck. 
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Fig. I a C. Bronskarl, Hun, Fleringe sorken, Gotland, 2/S. — Bronze uessel. 

Jag har ansett det motiverat att publicera vårt gotländska bronskarl för 
ill ev. av andra forskare fä del säkrare bestämt till härkomst och tid. 
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