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ments. So ist es auch bei der Messerscheide aus Sakkola, wo die gleichen Zierele-
mente der gepunzten Bronzebeschläge bei der Ubertragung auf ein anderes Ma
terial und in einer anderen technischen Ausfiihung einen abweichenden Cha
rakter annehmen. 

Von solchen Erwägungen ausgehend ist eine Annahme der Herkunft der fin
nischcn, mit Silberdraht verzierten Prunkwaffen aus irgendeinem Werkstatt-
zentrum Finnlands nicht ohne weiteres zuriickzuweisen. Die Ansicht Nordmans, 
dass die Verbreitung dieser Waffen fur ihre Herkunft ausserhalb Finnlands 
spricht, ist bis auf weiteres nicht stichhaltig. Es handelt sich hier um Prunk
waffen fiir die eine lokale Verbreitung in der Umgebung des Verfertigungs-
zentrums nicht anzunehmen ist. Die Träger solcher Waffen miissen hervorragende 
Personen, Gau- und Stammesälteste gewesen sein. 

V. Ginters 

Ett karelskt hängsmycke från Södermanland 
Omkring är 1935 påträffades vid jordbruksarbete i en åker nära sjön Nedingen 
på gärden Thorsängs ägor, Mellösa socken, Södermanland, ett märkligt brons-
hänge.1 Enligt uppgift fann man nägra är tidigare på samma ställe en flat, 
genomborrad sten, ca 4 x 5,5 cm stor, kanske ocksä den avsedd som hängsmycke. 

Fig. 1. Kedjehänge av brons 
frän Thorsäng, Mellösa sn, 
Södermanland. Ca s/2. — 
Bronzeanhänger aus Thors
äng. 

1 Föremälet förvaras hos herr Einar Pettersson, Lindäker, Hälleforsnäs. 
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Över fyndplatsen, som tidigare legat pä gränsen mellan åker- och ängsmark, 
har en gäng legat en mindre förhöjning. Kanske det här kan röra sig om cn 
numera nedplöjd hög. Spär efter kol eller brandlager har dock ej kunnat iakt
tagas inom omrädet, ej heller tecken tydande pä nedgräviiing liir skelettgrav. 

Till det mycket karakteristiska bronssmycket känner jag inga direkta paralleller 
inom landet ehuru ett närstående hänge påträffats i Stånga socken, Gotland.-
Pä finskt omräde finns emellertid bronshängen av samma typ. Frän Hiitola, 
Petkola i Karelen stammar ett kedjesmycke så lika det här omskrivna, att det 
mäste röra sig om alster frän samma verkstad. Båda är 4,5 cm breda och 5,3 cm 
höga. Enligt Kivikoski är smycketypen vanlig i Karelen under korstägstiden (1050-
1150 e. Kr.) och går tillbaka pä ett kedjesmycke, som i enklare typ förekommer i 
Västfinland under vikingatid/' Denna tidigare typ representeras av det ovan
nämnda Stängahänget. 

Hur detta karelska smycke hamnat i svensk jord är naturligtvis svårt att säga, 
De länkbara möjligheterna är handelsföretag eller plundringståg (korståg frän 
Sverige) från antingen svensk eller finsk sida. 

David Dameli 

Zusammenfassung 

Der Verf. berichtet iiber einen Bion/eanliänger, fiir den es innerhalb des schwe
dischen Gebietes keine direkten Parallellen gibt. Dieser Schmucktyp kommt je
doch während der Zeit der Kreuz/.iige (1050-1150) häulig in Karelen in Ö. Finn
land vor. 

Några synpunkter på ett nyutkommet arbete 

om Vadstena slott 

Under förra delen av Gustav Vasas regering funnos små möjligheter att för
stärka och utbygga rikets fasta försvarsverk vilka lidit svära skador under den 
föregående länga ofredstiden. De ekonomiska betingelserna voro mycket begrän
sade, men ännu värre var den svära bristen pä byggnadskunnigt folk. Konungen 
försökte pä olika sätt skaffa byggmästare och hantverkare frän utlandet men med 

2 Montelius, O., 1922, Swedish Antiquities. Stockholm, s. 48 samt avb. nr 1369. 
3 Kivikoski, E„ 1951, Die Eisenzeit Finnlands. Helsingfors. Tat. 131. fig. 1045, s. 35. 


