
När började man allmänt använda järn? 1.
Montelius, Oscar
Fornvännen 8, 1-27
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1913_001
Ingår i: samla.raa.se



.•:;•::,.;:;••••>••••:' - > • ; - : - v •.-:• : ' 

•V^^ÄUÄ^?-',-

NÄR BÖRJADE MAN ALLMÄNT ANVÄNDA JÄRN? 

OSCAR MONTELIUS. 

I. 

hela Europa och i alla de delar af världen, med hvil
ka Europas folk under forntiden stodo i förbindelse, 
var järnet utan egentlig betydelse för människorna 

ännu vid midten af det andra årtusendet före Kristi födelse. 
Men de föga mer än tretusen år, under hvilka järnet varit i 
allmänt bruk, utgöra endast en försvinnande liten del af den 
tid, som människorna lefvat här på jorden. 

Med skäl har man sagt, att människan skulle kunna lef
va, äfven om allt guld försvunne från jorden, men att den nu
varande kulturen vore omöjlig utan järn. 

I ett för några år sedan utgifvet arbete1 har jag också 
sagt, att "vi, som lefva i ångans och elektricitetens tidehvarf 
hafva svårt att föreställa oss, huru människor kunnat i tiotu-
senden af år lefva på jorden utan kännedom om järnet. Vi 
hafva sä mycket svårare att förstå detta, som vi väl veta, att 
hela vår nuvarande materiella kultur varit omöjlig utan till
gång, och riklig tillgång, på denna metall. Teoretiskt finnes 
visserligen intet hinder för att göra en ångmaskin eller ett lo
komotiv af brons, och man kan tänka sig bronsskenor i stäl
let för järnskenor och således "bronsvägar" i stället förjärnvä-

i Sveriges historia intill tjugonde seklet, I (Sthlm, 1903), sid. 124. 

1 
öfverstycket: djurfigur frän Äloppe-fymlet, lorkärliornament frän skånsk gånggrift, 

Fornvännen 1913. 
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gar. Men hvar och en inser, att i praktiken skulle ångma
skiner, ångbåtar och bantåg blifvit omöjliga, om man ej haft 
järn utan endast brons, hvars beståndsdelar jämförelsevis spar
samt förekomma i naturen, och hvilken metallblandning följ
aktligen är, och alltid måste vara, alltför dyrbar för att kunna 
användas i den mängd, som dessa behof skulle hafva kraft. 
Och härtill kommer, att elektricitetens tillgodogörande varit 
ännu omöjligare än ångans» ty hvarken telegrafer eller telefo
ner eller dynamomaskiner vore tänkbara utan järn". 

Emedan järnet spelat en så stor roll i kulturhistorien, är 
det naturligt, att frågan om järnets första användande i all
mänhet, — och för oss nordbor särskildt frågan om dess första 
användande i våra bygder, —• erbjuder ett mycket stort in
tresse. 

Vid midten af förra århundradet voro åsikterna om järnets 
ålder mycket olika dem vi nu hafva. 

Man trodde då, att järnet allmänt begagnades i Söderns 
kulturländer flera tusen år före vår tidräknings början, under 
det att dess bruk här i Norden då antogs hafva blifvit kändt 
först flera hundra år efter Kristi födelse. 

Nu har man kommit till insikt om, att järnet ej börjat all
mänt användas hos Söderns kulturfolk förr än, såsom nyss 
nämndes, mot slutet af det andra årtusendet före Kristus, under 
det att denna metall var känd här i Norden under det sista förkrist
na årtusendets förra hälft. Det har således visat sig, att järnets 
betydelse för människan börjat mycket senare, än man fordom 
föreställt sig, och att den tid, som förflutit mellan "järnålderns" 
början i Södern och i Norden, är vida kortare, än man for
dom antog. 

• 

Innan jag går att redogöra för det svar, som nu kan gif-
vas på frågan om den tid, då järnet blef af betydelse för 
människan, måste jag emellertid klargöra, hvad frågan gäller. 
Detta är så mycket mera nödvändigt, som det visat sig, att 
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mången, hvilken deltagit i diskussionen härom, icke haft den 
saken klar för sig. 

Det är icke fråga om, när järnet först förekom här 
på jorden. Järn, dels af jordiskt, dels af himmelskt ursprung, 
— meteorjärn — har ju funnits här under oöfverskådliga ti
der före människans första uppträdande på vår planet. 

Det är ej ens fråga om, n är människan först för
färdigade ett föremål af järn. Denna metall kan nämli
gen hafva varit tillfälligtvis använd, långt innan den började 
spela någon roll i kulturhistorien. 

Frågan är: När blef järnets bruk så allmänt, att man 
kan tala om en järnålder? Denna period börjar nämligen 
icke i det ögonblick, då det första järnföremälet förfärdigas, utan 
först, när vapen och verktyg sä allmänt göras af järn, att den
na metall bildar den materiella grundvalen för kulturen. 

Upprepade gånger har jag fäst uppmärksamheten pä nöd
vändigheten af att vid nu ifrågavararde frågas behandling hafva 
ögonen öppna härför.1 

För att kunna riktigt bedöma denna fråga måste vi ihåg-
komma, att järnet här på jorden stundom förekommer icke som 
malm, utan som metall. Sådant gediget järn är antigen af 
jordiskt (telluriskt) ursprung,- hvilket dock mindre ofta är fal
let, eller af himmelskt ursprung, från "himlen" nedfallet me
teorjärn. 

1 Sveriges historia intill tjugonde sekltt, I, sid. 12T: "M.ni kan näm
ligen icke säga, att järnåldern börjat i ett land, förrän vapen och verktyg 
där allmänt förfärdigas af järn och ej längre af brons. Järnåldern börjar icke 
i det ögonblick, del första järnföremålet kommer till landet". — Montelius, 
Les debuts de t äge du fer (Congrés de Oand, 1907): "11 fant remarquer 
que lä question qui nous occupc n'cst pas eclle de la date de la possession 
du ler, mals celU de savoir ä quelle époque débute 1'emploi de ce inOtal." 

- Flinders Petrie. Wainwrlght och Mackay, The Labyrinth Gerzeh and 
Mazghuneh; British School of Archaeology in Egypt andEgyptian Research 
Account. 18ih Year (London, 1912), sid. 18. Wainwright uppräknar diir flera stal
lon i Nord-Amerika, Sydamerika, pä Nya Zeland och i Europa (Tyskland och 
Böhmen), där gediget järn af telluriskt ursprung anträffats. Jfr Dana, Sy
stem of Mincralogy. sid. 28 och 1038. 
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Vid Disco-ön på Syd-Grönlands västkust ligga några väl
diga järnblock, upptäckta af Adolf Nordenskiöld 1870. Ett af 
de största fördes följande är hit till Stockholm och förvaras nu i 
Naturhistoriska Riksmuseets samling. Frågan, om dessa block 
och de liknande, som anträffats pä andra ställen i samma 
trakter, äro meteorstenar eller, såsom man numera antager, af 
telluriskt ursprung, har gifvit upphof till mycket meningsutbyte.' 

Äfven i Nord-Grönland, vid Kap York och på ett par andra 
ställen, har gediget järn anträffats, hvaraf de där boende eski
måerna förfärdigat knifvar åt sig. Man slog af små bitar från 
den stora stenen, hvarefter järnet, utan att utsättas för eld, 
hamrades mellan andra stenar och användes till spets på har-
puner (fig. 4). till egg på knifvar (fig. 1—3) m. m.2 Knifseg-
gen är ej bildad af ett stycke, utan af flera småbitar, insatta uti 
en ränna i kanten af ett ben.:i Äfven på många andra ställen 
har sådant gediget järn användts på samma sätt.4 

1 O. Solberg, Beiträge zur Vorgeschichte der Ost-Eskimo{C\msi\a.n'\a. 
1907), sid. 53. 

2 J. Steenstrup, Sur 1'emploi du fer météorique par les Esquimaux du 
Groenland, i Congrés inlernational d'anthropologie et d'archéologie pré
historiques, Compte rendue de la 6<" session, Bruxelles, 1872 (Bruxelles, 
1873), sid. 242. Om fyndens ålder säger förf. sid. 244: "Le falt que les in
struments dont il s'agit, ont été rccueillis, en partie dans quelques uns des 
plus anciens kjoekkenmoedding, en partie dans des tombeaux d'Ksquimaux que 
datent des temps reculés du paganisme, indique que, dans le Groenland 
danois, ils ne peuvent appartenir å 1'époque récente". — Jfr R. Andree, Die 
Metalle bei den Naturvölkern (Leipzig, 1884), sid. 129. 

:i Jfr de i Sverige funna pilspetsarna af ben med små flintskärfvor, in
satta uti en ränna i benets kant. Montelius, Statens historiska museum. 
10:de upplagan (Stockholm, 1912), fig. 3. 

1 L. Beck, Die Geschichte des Eisens in technischer und kulturgeschicht-
licher Beziehung (Braunschweig, 1884), sid. 27: 'Bekannt ist, dass Meteor
eisen von den Lingeborenen verschiedencr Qegenden verarbcitct wird, so von 
den mexikanischcn Indianern im Tolukathal, von den Negern am Senegal, 
welche Töpfe daraus verfertigt haben sollen, den Nomaqua in Sudafrika, welche 
sich aus dem Meteoreisen vom Löwenfluss Waffen herstcllten. Almlichcs wird 
von Madagaskar berichtet. Das Quildfordeisen soll vor seiner wissenschaftlichen 
Hntdeckung von den Schmieden der tmgegend zu Nageln, Hufcisen u. s. w. 
verarbeitet worden sein. Der Reiscndc Wrangel berichtet, dass sich auf den 
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Fig. 1. Knif. 
'•' i . 

Fig. 4. Harpun. 

Fig. 1—4. Nord-Grönland. Ben och järn. 
V2. 



6 Oscar Montelius. 

Det järn, hvaraf dessa arbeten förfärdigats, har hamrats 
kallt och slipats. Man har således behandlat järnet på sam
ma sätt som de stenar, af hvilka man var van att tillverka 
verktyg och dylikt. 

Sådant af naturen tillhandahållet järn har bearbetats på 
samma sätt som den gedigna koppar, hvilken finnes på några 
ställen, bland annat vid Koppargruffloden på Amerikas nord
kust och vid Öfre Sjön i Nord-Amerika. Äfven denna koppar 
hamrades "kall"; den smältes icke.1 

Tillgången på gediget järn är emellertid så begränsad, att 
detta järn aldrig kunnat få någon kulturhistorisk betydelse. 

Däremot finnes här på jorden en mycket stor tillgång pa 
järnmalm, och människan har också, om än sent, lärt sig att 
genom smältning af sådan malm framställa järn, samt att be
arbeta detta med ässjans tillhjälp. 

Så länge man endast hade tillgång till meteorjärn eller 
annat gediget järn, var någon järnålder icke möjlig. En nöd
vändig förutsättning för denna kulturperiod var, att man lärde 
sig smälta malmen och smida järnet. 

Vi skola först betrakta frågan om järnålderns början i 
Egypten:1 

Länge har man betraktat nästan som ett axiom, att jär
net varit i bruk där allt sedan de första dynastiernas tid, så-

Alaseyschen Bergriicken in Sibirien eine Menge gedicgenes Eisen von vor-
ziiglicher Giite finde, das von den .lakuten zu Messcrn, Rcilen u. s. w. vcr-
arbeitet wcrdc". 

1 Andree, anf. arb., s. 139, 142. 
2 Att det är frågan om järnålderns början i Egypten jag behandlat, ej 

frågan om det äldsta i Egypten funna jämföremålets ålder, visar sig klart 
redan i början af min uppsats om Bronsåldern i Egypten (Ymer, 188S, sid 
4), där jag säger, att viktiga skäl tala för, att järnet först vid den af mig an
gifna tiden "blef af den betydelse, att man kan tala om någon järnålder"; 
jfr sid. 18. 
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ledes några årtusenden före Kr. föd.1 För flera år sedan har 
jag emellertid sökt visa, att järnåldern ej börjat i Nildalen förr 
än under senare hälften af det 2:dra årtusendet före Kr. föd.'-

Ett skäl, som anförts för järnets höga ålder i Egypten, och 
som ansetts vara mycket talande, är att redan årtusenden före 
Kristus väldiga byggnader där uppfördes af huggen sten, hvil
ken är så hård, att den anses hafva kunnat bearbetas endast 
med verktyg af järn, eller rättare stål.8 I en afhandling, som 
särskildt är ägnad åt utredandet af den svåra frågan om det sätt, 
hvarpå de särskilda metallerna betecknas i de egyptiska inskrift
erna, säger också Lepsius:4 "Då granit så ofta bearbetas i stora 

i Arcelin, Influence égyptienne pendant 1'åge du bronze, i Matériattx 
pour 1'hisioire de 1'homme, 1869, sid. 376. — Worsaae, Fra Steen- og 
Bronzealderen i den gamle og den nye Verden, i Aarböger for nordisk Old
kyndighed, 1879, sid. 333. — Tvifvel pä järnets höga ålder i Nildalen ut
talades dock af flera: A Guide to the first and second Egyplian room i 
British Museum (1879), sid. 40; Perrot, Histoire de l'art dans 1'antiqnilc, 
I, Égypte (Paris, 1882), sid. 753, 754 o. 830; Journal of the antropological 
Institute of Great Britain and heland, 1884 (den 25 mars). 

2 Montelius, Om tidsbestämning inom bronsåldern, i Vitterhets Aka
demiens handlingar, 30:de delen (Stockholm, 1885), sid. 95—102; "Jernct 
har troligen först under det andra årtusendet före Kristus, och möjligen ej 
före midten af detta årtusende, kommit i bruk i Egypten"(s. 101). — Brons
åldern i Egypten (1888), sid. 3 — 18: "bronsåldern i Egypten har fortvarat till 
midten af det 2:dra årtusendet före Kr., och således järnåldern ej börjat förr 
än vid den tiden" (s. 18). — Frågan om järnålderns början i Egypten (och 
andra länder) har jag sedermera behandlat i följande uppsatser: L'äge du 
bronze en F.gypte, i LAnthropologic, 1 (Paris, 1890), sid. 27. — The Age 
of Bronze in Egypt, i Annuat Report of the Smithsonian Institution 
(Washington, 1891). - Die Bronzezeit im Orient und in Griechenland, i 
Archiv fiir Anthropologic, XXI (Braunschwcig, 1892), sid. \—8.~Dase r s t e 
Auftreten des Eisens, i Correspondenz-Blatt der deutschen Anthropol. 
Gesellsch., 1900, sid. 142. — I Man (London), 1905, sid. 13. — Les debuts 
de Fåge du fer, vid Congrés de Gand, 1907. — Das erste Auftreten des 
Eisens in Italien, vid tyska Antropol. Sällskapets möte i Hcilbronn 1911; 
Corresp.-BL, 1911, s. 153. 

:! För fullständighetens skull intages här en del af det, som jag i Brons
åldern i Egypten (sid. 4 följ.) sagt om järnet i Egypten. 

1 Lepsius, Die Metalle in den wgyptischen Inschriften i Abhandl. der 
philos. hist. Kl. der K- Akademie d. Wissensch. zu Berlin, 1871, sid. 112. 
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massor redan under den fjärde Manethonska dynastien, kan 
det väl ej vara tvifvelaktigt, att man sedan den tiden och än 
tidigare kände järnet och dess härdande". 

Detta skäl är dock ingalunda åtgörande. Man har näm
ligen funnit, att spår af järnmejselns användande endast un
dantagsvis kunna upptäckas, och ej förr än på minnesmärkena 
från Nya riket, således frän en tid, då järnet, såsom man af 
andra omständigheter vet, redan var kändt. Dessutom har det 
af en. fackmans undersökningar visat sig, att man ej ens be-
höfver metallverktyg för att bearbeta en sten så härd som den, 
hvaraf de egyptiska byggnaderna äro uppförda. Man kan göra 
det med verktyg af sten, om än arbetet då går mycket långsamt 
och fordrar stort tålamod.1 Men egypterna hade fått öfva sig i 
tålamod, och om ett arbete går för långsamt, kan det påskyn
das genom ökande af arbetskrafterna. De egyptiska konung
arna plägade ej vid sina byggnadsföretag spara sitt folk. 

För öfrigt bör man härvid taga i betraktande, dels att den 
egyptiska graniten är så hård, att äfven våra bästa stålverk
tyg snart blifva fördärfvade, när man försöker med dem bear
beta denna sten; dels att de fina, på de egyptiska monumen
ten förekommande bilderna, och särskildt hieroglyferna, snarare 
torde kunna sägas vara graverade än inhuggna.- "Det är all
deles icke osannolikt", säger den engelske forskaren Wilkin-
son,3 som mycket sysselsatt sig med de gamla egypterna, "att 
de voro förtrogna med bruket af smärgel, dä denna, som fin
nes på Arkipelagens öar, kunde af dem åtkommas; och, om 
detta medgifves, kunna vi förklara den beundransvärda full-
ändningen och skärpan af hieroglyferna på granit- och basalt-
monumenten, samt förstå, hvarför de föredrogo4 verktyg af 

i Soldi, Les arts méconnus (Paris, 1881), sid. 492; Perrot och Chipiez, 
anf. arb.. I, sid. 755. 

'-' Wilkinson, Manners and Customs of the ancient Egyptians (Lon
don, 1837), 3, sid. 250 och 251. 

3 Wilkinson, anf. arb., 3, sid. 251. 
1 Wilkinson antager, att järn och stål redan tidigt voro kända i Egypten, 

ehuru brons företrädesvis användes. 
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brons framför dem af det hårdare och tätare stålet; ty det är 
klart, att smärgelpulvret fäster sig lättare på de förra, och dess 
inverkan på stenen blir större i förhållande till den mängd, 
som fasthålles af mejselns egg, hvarför vi nu för samma ända
mål föredraga verktyg af mjukt järn framför sådana af hårdt 
stål". Det är äfven sannolikt, att sand - eller smärgel, om 
sådan då var känd, — användes vid sågning af stenen, ett 
förfaringssätt, som egypterna ej sällan begagnade. Då kan 
man också lättare förklara, att ärg af koppar, eller brons, nå
gon gång iakttagits i stenbrott, på ställen, där man troligen 
genom sågning afskildt stycken från klippan.1 

Att bronsverktyg användes af egypterna vid arbeten i sten, 
framgår äfven däraf, att en grekisk författare, Agatharchides, 
— hvilken lefde ungefär 100 år före Kristi födelse, — omta
lar, huru man på hans tid uti gamla guldgrufvor i Egyp
ten funnit de bronsverklyg, som grufarbetarna fordom användt. 
Han förklarar orsaken, hvarför verktygen voro af denna me
tall, på det mycket riktiga sättet, att järnet var alldeles okändt 
vid den tid, då grufvorna först bearbelades.-

På monument frän Gamla rikets tid se vi stundom sten 
bearbetas med mejslar, hvilkas gula eller rödbruna färg visar, 
att de varit af brons.3 Wilkinson hittade också vid Thebe, 
midt ibland en mängd affall efter stenhuggning, en stor brons
mejsel, som tydligen blifvit för årtusenden sedan tillfälligtvis 
kvarlämnad där af arbetarna. Denna mejsel, som är 9 Vi eng
elska tum lång, visar pä sin öfre ända mycket tydliga mär
ken af hammarslag, men eggen är så oskadad, som om den 
vore ny, ehuru den snart skulle fördärfvas, om en vid sådana 
verktyg ovan arbetare försökte att med den hugga i samma 

i Wilkinson, anf. arb., 3, sid. 251, not. 
2 Evans, Ancient stone implements of Great Britain (London, 1872), 

sid. 6. 
:! Rosellini, Monumenti dell' Egitto e della Nubia, Monumenti civili, 

pl. 48. En af mejslarna är ej bläaktig, såsom man uppgifvit (Rhind, Thebes, 
its tombs and their tenants, sid. 222), utan rödbrun. 



10 Oscar Montelius. 

sten, mot hvilken den en gång användts.1 Att egypterna kunde 
med sina bronsverktyg åstadkomma hvad de gjort, beror nog 
icke därpå, att de, såsom man trott, varit i besittning af 
någon för länge sedan förlorad hemlighet att härda bronsen, 
utan endast därpå, att de ägt en genom långvarig öfning för-
värfvad skicklighet att begagna sina verktyg, en skicklighet, 
som vi icke mera äga, emedan vi äro vana vid andra verktyg. 

Det finnes en omisskänlig likhet mellan åsikten om det 
sätt, hvarpå stenarna i de egyptiska monumenten skulle vara 
huggna, och den åsikt man en gång hade om de förhistoriska 
stcnverktygen och de i dem borrade hålen. Det var ju en tid, 
då man trodde, att ej heller dessa senare kunde åstadkommas 
utan stålverktyg, till dess man genom försök öfvertygade sig 
därom, att de kunde både formas och borras med helt enkla 
verktyg af sten, trä och dylika ämnen, om man blott gaf sig 
tid och hade tillräckligt tålamod.-

Att storartade, med reliefer rikt prydda byggnader utförda 
i hård sten kunna uppföras utan järn, därom vittna för öfrigt 
Mexiko och Central-Amerika, hvilka äro rika pä sådana min
nesmärken från tiden före Columbus, ehuru järnet först genom 
européerna blef infördt där. Det skäl för järnålderns tidiga bör
jan i Egypten, som man trott sig äga i omöjligheten att utan 
stål åstadkomma sädana arbeten som de storartade monumen
ten från Gamla rikets tid, är således ej bevisande. 

Ännu mindre afgörande är ett annat skäl, som äfven åbero
pats för egypternas bekantskap med järn redan under mycket 
aflägsna tider. 

Lepsius säger nämligen i sitt nyss anförda arbete:3 "Att 
järnet redan tidigt var kändt af egypterna och i allmänt 

1 Wilkinson, anf. arb., 3, sid. 249, 252 och 253. 
2 Montelius, Sveriges forntid, text, sid. 46 och 59. — Man kan ock 

såga en härd sten med trä, sand och vatten. 
:! Lepsius, anf. arb., sid. 106. 
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bruk hos dem, kan icke vara underkastad! det minsta tvif
vel. Vi få icke förgäta, att Egypten under årtusenden hörde 
till forntidens mest civiliserade folk, om det icke stod i spetsen 
för dem, och att alla för folkens lif viktiga upptäckter, såvidt 
de icke utgingo frän egypterna själfva, dock genom dessas 
oafbrutna nära förbindelse med de öfriga kulturfolken i den 
gamla världen genast kommo till dem samt tillgodogjordes 
af deras högt utvecklade teknik och industri. Det viktiga 
framsteg i metallurgien, som måste vara förbundet med jär
nets framställande, kunde mycket väl utgå från Egypten, ty 
materialet därtill finnes öfverallt utbredt, och äfven i Egypten 
har åtminstone en gammal järngrufva ännu i våra dagar kun
nat uppvisas. Om upptäckten däremot utgick från ett annat 
land i den gamla världen, så måste den dock snart blifva be
kant för egypterna, och järnet skulle liksom andra råämnen 
hafva hämtats af dem, i nödfall frän långt aflägsna trakter, 
ända till dess de blefvo i tillfälle att själfva framställa det." 

Emedan järnet, såsom vi af det följande fä se, ej i något 
af de länder, med hvilka Egypten stod i förbindelse, var kändt 
förr än mot slutet af det andra förkristna årtusendet, kan man 
naturligtvis icke på den af Lepsius här angifna vägen finna nå
got bevis för, att denna metall redan dessförinnan användes i 
Pharaonernas rike. 

Då de två nu omnämnda skälen för järnets höga ålder 
i Egypten ej äro bevisande, skola vi behandla frågan om den 
tid, då järnåldern börjat där, på samma sätt som i afseende 
på andra länder. 

Denna viktiga fråga har dock tyvärr allt för sent ådragit sig 
egyptologernas uppmärksamhet, hvarför man vid alltför många 
i Nildalen gjorda fynd försummat att tillvarataga allt och att 
iakttaga allt, som för denna frågas besvarande kunnat vara af 
vikt. Många värdefulla upplysningar härom kunna vi emel
lertid få at monumenten och de fynd, särskildt de under se
naste tid gjorda, hvilkas närmare omständigheter äro kända. 
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Vi skola därför nu söka utreda följande frågor: 
1. Hvilka äro de äldsta egyptiska inskrifter, som omtala jär

net? Kan man i afseende på dessa vara säker om bety
delsen af det ord, som anses beteckna järnet? 

2. Hvilka äro de äldsta egyptiska monument, hvarpå vapen 
och verktyg af järn äro afbildade? 

3. Hvilka äro de äldsta säkra och till åldern bestämbara fynd 
i Egypten, i hvilka järn förekommer? Och hvad slags före
mål är det? 

4. Huru sent förekomma vapen och verktyg af brons allmänt 
i Egypten? 

Den första af dessa frågor, — den om de äldsta egyptiska 
inskrifter, i hvilka järnet omtalas, — är icke så lätt att besvara, 
som vi skulle föreställa oss, då vi känna, huru man nu utan 
någon svårighet tolkar hieroglyfinskrifterna. 

Man måste nämligen först undersöka, huruvida det ord, 
— vanligen läst som bi (förr som ba), — hvilket i senare tid 
betecknar järn, äfven i äldre tid haft samma betydelse, eller 
om det då betecknat "metall" i allmänhet. Dä den metall, 
hvaraf vapen och verktyg gjordes, i äldre tid var koppar och 
brons, men i senare tid järn, vore det ju möjligt, att ordet 
först betecknat koppar eller brons, men sedermera järn. 

En mycket nära liggande analogi härtill hafva vi i Indien, 
där ordet ayas under den äldre Vedatiden måste hafva betyd! 
brons, ehuru det, sedan järnet kom i allmänt bruk, öfvergick 
att beteckna denna metall. Betydelsen brons har ordet bibe
hållit i latinet, där det har formen ces.1 

Såsom ett bevis för, att ordet bi redan under Gamla ri
kets tid måste hafva betydt järn, har man anfört, att äfven 
himlen betecknas med detta ord. "Nu är himlen blå, alltså 
är bi (som metallnamn) blått", d. v. s. det betyder järn.2 

i Hj. Edgren, i Nordisk tidskrift. 1886, sid. 577 och 578. 
2 Piehl, i Ymer. 1888, sid. 99. 
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Detta är emellertid icke något bindande bevis, såsom vi 
finna vid en jämförelse med det sätt, hvarpå man under den 
homeriska tiden betraktade himlen i Grekland. I de homeriska 
dikterna säges himlen än vara af koppar eller snarare brons,1 

än af järn.'2 Följaktligen kan det ej vara himlens färg, som 
man tänkt på; den ena metallens färg är ju röd, den andra blå. 
De anförda uttrycken beteckna, såsom man redan för länge 
sedan märkt,3 huru fast, huru oförgängligt himlens hvalf är. 
Emedan vi nu veta, att grekerna på trojanska krigets tid ännu 
ej hade järn, men att denna metall kommit i bruk på den tid, 
då de homeriska sångerna erhöllo den form, i hvilken vi 
känna dem, så är det i högsta grad sannolikt, att grekerna un
der den äldre tiden, när de blott hade koppar eller brons, 
sade att himlen var gjord af, eller lika fast som detta ämne; 
men att de däremot senare, när de blifvit vana vid järnet, lik
nade himlen vid denna metall. 

Den bekanta tyska egyptologen Erman har haft godheten 
meddela mig, att de äldsta religiösa texterna i Egypten, de så 
kallade Pyramidtexterna, ofta tala om solgudens tron, som säges 
vara af bi. Att härmed menas en metall och ej någon sten, 
är klart dels af det skäl, att vid ordet ses det tecken ("deter-
minativ"), som är vanligt vid metaller, men som ej användes 
för sten, dels af det skäl, att bi äfven betecknar himlens port, 
de rörliga porthalfvorna. Men denna tron säges nu, såsom 
de vanliga egyptiska tronstolarna, vara prydd med lejonhuf-
vud och tjurfötter, hvilken beskrifning på tronens plastiska ut
smyckning förutsätter, att ämnet var koppar eller brons, ej järn. 
I brons kan man nämligen gjuta sådana bilder, men de kunna 
ej smidas af järn, och man har ingen anledning att tänka sig 
gjutjärn vara kändt dä. 

i IL, 5, 504; 17, 425; Od.. 3, 2 (xdÅxsog, noXvxakxog). 

- Od.. 15, 329; 17, 565 (atdqotog). 
3 Seiler, Vollständiges Wörterbuch iiber die Gedichte des Homeros 

(Leipzig, 1878), sid. 480. 
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Erman antager därför, att bi betyder metall i allmänhet,1 

en åsikt som äfven uttalats af andra framstående egyptologer.-' 
Ordet bi kan således ena gängen beteckna brons och andra 
gången järn, såsom man föreställt sig. 

Ett med bi sammansatt ord, bi-n-pet, har däremot, liksom 
det därifrån härstammande koptiska ordet benipe, betydelsen 
järn* Egentligen är den ordagranna öfversättningen af detta ord: 
himmels-metall; det skulle således ursprungligen hafva beteck
nat det från himlen nedfallna meteorjärnet. 

Af stor vikt för den nu föreliggande frågan är, att ordet 
b i -n-pet ej förekommer förr än under det Nya rikets 
tid, troligen först under Ramses II, af den 19:de dynastien, 
under 1200-talet. 

Den engelska egyptologen Hall, hvilken anser, att järnet 
var kändt i Egypten långt tidigare, säger också:4 "Mycket san
nolikt är, att det var under den 19:de dynastien, som järnets 
bruk blef mer eller mindre allmänt, ehuru det ingalunda er
satte eller utträngde bronsen. I de långa tribut-listorna från den 
18:de dynastien namnes det aldrig, men under den 19:de dy
nastien förekommer det i en religiös text vid Abu Simbel, i 
hvilken det heter, att guden Ptah har bildat den till sistnämnda 
dynasti hörande konung Ramses II:s lemmar af electrum (silf-
verblandadt guld), hans ben af brons och hans arm af järn. 

i "Ich möchte", skrifver Erman, "aus alledem nur schlicssen, dass bi 
irgend ein Metall ist, resp. der poetische Name eines solchen. Es konnte 
ein so iinbcstimmtcr poctischcr Ausdruck sein wie unscr Erz". — Ermans 
bref är fullständigt aftryckt i min uppsats Die Bronzezeit im Orient und 
in Griechenland (Archiv fiir Anthropologic, XXI, sid. 5 och (i). 

- Hall. hvilken — enligt min öfvcrtygelse utan tillräckligt goda grun
der — antager, att ba redan under Gamla rikets tid begagnades för att be
teckna järn, säger (i den af Anthropologlal Institute utgifna tidskriften Man, 
1903, sid. 149) om detta ord: «Mycket sannolikt är att det ursprungligen be
tydde metall i allmänhet". 

8 "Dagegen", heter det i slutet af firmans ofvan nämnda bref," bezeichnct 
das scit dem neiien Reiclie (zu erst, soviel ich schen känn, unter Ramses II.) 
vorkotnmende bi-n-pet 'Himmels-bi' gewiss das Elsen, wie sein koptisches 
Derivat benipe. Daraus folgt aber Nichts fiir die Bedeutung von bi". 

1 Man. 1903, sid. 149. 
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Detta är det äldsta skriftliga vittnesbörd om järnet, i afseende 
hvarpå aldrig funnits något tvifvel. Det ord som här beteck
nar järn är bi-n-pet". 

inskrifterna gifva således inga bevis för, att järnet användts 
under Gamla och Mellersta rikenas tid. De tala däremot för, 
att denna metall kommit i bruk först ett par århundra
den efter början af det Nya rikets tid. 

Den andra af de ofvan framställda frågorna var: "Hvilka 
äro de äldsta egyptiska monument, hvarpå vapen och verktyg 
af järn äro afbildade?" 

De egyptiska grafvarnas talrika väggmålningar, med deras 
ej sällan märkvärdigt väl bibehållna färger, framställa ofta va
pen och verktyg, af hvilka många äro röda eller gula, andra 
blå. Något tvifvel kan ej gärna vara berättigad! därom, att 
den röda eller gula färgen här betecknar koppar eller brons 
och den blåa järn eller stål. 

Den omständigheien, a!l i en jämförelsevis så sen graf som 
Ramses III:s några vapen äro röda, andra blå, kan icke såsom 
Rhind antagi! (Thebes, sid. 221), vara någol bevis för, att fär
gen saknar all betydelse. Den bevisar endast, att man på 
nämnda tid fortfarande begagnade vapen af brons jämte dem 
af järn, ehuru den nya metallen då varit känd under nå
gon tid. 

Vid närmare granskning finner man nu, att i målningar 
från ä ldre t iden endas t rödfärgade vapen ochverktyg 
(således af brons) förekomma, aldrig blåfärgade (således inga 
af järn). Lepsius, hvilken, såsom redan är nämndt, själf är 
öfvertygad om järnets höga ålder i Egypten, finner det ock 
"mycket anmärkningsvärdt, att i alla framställningar från det 
Gamla riket blåmålade instrument knappt torde kunna upp
visas".1 Öfverallt se vi vapnens och arbetsverktygens rne-

1 Lepsius, anf. arb., sid. 112; jfr hans pl. II samt Champollions Monu
ments de 1'Égypte och Rosellinis Monumenti civilt'. 
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tall målad röd (eller rödbrun eller gul); denna färg användes 
vid afbildning af både yxor, pilspetsar, skaror, mejslar, rak-
knifvar och andra knifvar. Först under det Nya rikets tid äro 
metallarbeten på målningarna återgifna med blå färg. 

Den naturliga förklaringen häraf är, att bronsen ända 
till det Nya rikets början, således till midten af det 2:dra år
tusendet före Kristus, var den enda metall, som användes till 
vapen och verktyg, och att järnet då ännu icke var i bruk. 

Så ledes tala äfven vä gg målningarna för, att järn et 
kommit i bruk först under det Nya rikets tid. 

Den tredje frågan var: "Hvilka äro de äldsta säkra och 
till åldern bestämbara fynd i Egypten, i hvilka järn förekom
mer? Och hvad slags föremål är det?" 

Redan länge har man känt några föremål af järn, som 
anträffats i pyramider eller andra egyptiska grafvar från Gamla 
och Mellersta rikenas tid.1 Ett af dessa järnstycken, som ådra
git sig mycken uppmärksamhet, är ett, som upptagils ur den 
stora pyramiden, Cheops' pyramid, vid Gizeh.2 

1 afseende på de flesta bland dessa fynd, — hvilkas an
tal för öfrigt är myckel ringa, — äro emellertid icke alla de 
förhållanden tillräckligt bekanta, hvilka man måste noga kän
na till för att kunna med säkerhet afgöra, om det ifråga
varande järnföremålet måste vara samtidigt med grafvens öf
riga innehåll, eller om det kan hafva i senare tid tillkommit. 

i Olshausen, i Zeitschrift fiir Ethnologie, 1907, sid. 371 (Stora pyra
miden vid Gizeh) och 373 (andra fynd). — Wainwright, i The Labyrinth 
Gerzeh and Mazghuneh, sid. 19. 

2 Bevisningskraften af detta fynd betviflas dock redan 1862 af Rhind 
(Thebes, its tombs and their tenanls, sid. 277). — Olshausen, anf. st. — Om 
det här funna järnstycket säger den tyske egyptologen Burchardt (Prähi-
storische Zeitschrift, 1912, sid. 448): »Doch scheidet fiir die Frage der Eisen
zeit dieser Fund ebenso wie der von Petrie in Abydos gemachtc, der der 
6. Dynastie (d. i. 27.—25. Jahrhundert) angehört, aus, da es sich in beiden 
Fallen um weichcs, technisch nicht verwandtes Eisen handelt". Abydos-
fyudet är det här nedan sid. 17—18 omtalade. 
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Några af fynden äro gjorda af personer, som icke ägde 
nödiga förutsättningar för att kunna på det salt, som den mo
derna forskningen fordrar, göra de iakttagelser, utan hvilka 
fyndets ålder icke kan med visshet bestämmas. 

Och så godt som alla fynden äro gjorda af personer, hvil
ka voro öfvertygade om, att järnets bruk är urgammalt i Egyp
ten, hvarför förekomsten af järnföremål i fynd från ifrågava
rande tid ej väckt deras uppmärksamhet i tillräckligt hög grad, 
för att de skulle ha ägnat nödig omtanke åt alla de förhål-

Fig. 6. Abydos. Brons och järn. '. i. 

Fig. 5. Abydos. Brons. ' i. 

landen, som bort iakttagas. Därför hafva de så godt som aldrig 
angifvit den punkt, där järnföremålet låg, så noga, som önsk
ligt varit, ej heller meddelat någon planteckning af grafven 
med angifvande af de särskilda här funna sakernas inbör
des läge. 

Endast vid tre i senare tid gjorda fynd af järn från Gamla 
och Mellersta rikenas tid hafva bättre iakttagelser gjorts, hvar
för vi nu skola närmare betrakta dessa. 

Den för sina undersökningar i Egypten bekante engelske 
forskaren Flinders Petrie har vid Abydos funnit en järnklump 
(fig. 6) tillsammans med yxor af "koppar" (fig. 5), en spe
gel af samma metall, m. m.; fyndet synes hafva blifvit gjordt 
i lämningarna af en byggnad från den till 6:te dynastien hö-

Fornvännen 1913. 2 
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rande Konung Pepi I:s tid.1 Kopparsakerna, hvilka ej äro 
analyserade, men sannolikt innehålla något tenn, äro af typer, 
som äro ganska enkla, men anses stå mellan dem från den 6:te 
och 12:te dynastiens tid. Alla föremålen hade varit insvepta i 
linne, hvaraf lämningar ännu finnas kvar. Järnklumpen, på hvil
ken en bit koppar är fastrostad, lär, — enligt meddelande från 
Britiska Museet, där den nu förvaras, — icke vara bearbetad; 

huruvida den är af meteorjärn, eller af 
telluriskt ursprung, känner jag ej. 

Detta fynd har ansetts bevisa orik
tigheten af min åsikt om järnålderns bör
jan i Egypten.2 Vi skola därför närmare 
efterse, hvad det i själfva verket bevisar. 
^ Om det verkligen hör till den 6:te 
dynastiens tid, bevisar det, att koppar eller 
tennfattig brons då användes till verktyg. 
Men det bevisar icke, att man då för
färdigade vapen eller några andra arbe
ten af järn; den här funna järnklumpen 

Fig. 7. Plan af en graf har nämligen, efter allt att döma, icke va-
vid Buheu i öfre Egypten. rjt bearbetad. 

Detta fynd, så intressant det i och för sig är, är icke af 
någon betydelse för frågan om järnålderns början i Egypten.3 

Det andra af de nu ifrågavarande fynden gjordes för ett 
1 Flinders Petrie, Abydos. II, sid. 33. — Hall, i Man, 1903, sid. 148 

(med fig.) — Montelius, i Man, 1905, sid. 14. — A Guide to the Antiqui
ties of the Bronze Age (in the British Museum; London, 1904). sid. 126, 
med afbildning af en till fyndet hörande bronsyxa; järnstycket kallas där: 
"a lump of hydrated oxide of iron (not metallic)". — Olshausen säger (Zeit
schr. f. Ethnologie, 1907, sid. 370) :"Es konnte sich um ein Mineral handeln". 

2 "Montelius' proposition is thus shown to be erroneous". Man, 1903, 
sid. 149. 

3 Detta är också, ehuru af annat skäl, Burchardts mening; se ofvan 
sid. 16, not 2. — Äfven Olshausen (anf. arb., sid. 371) säger om fyndet frän 
Abydos, att det "einstweilen keine Beweiskraft hat '. 
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par år sedan vid Buhen, nära den andra Katarakten och strax 
norr om gränsen mellan Egypten och Sudan.1 

I en af de här upptäckta grafvarna, hvars plan ses (fig. 7), 
funnos 14 skelett. Vid det, som låg ensamt i den med C be
tecknade sidokammaren, upptogs en spjutspets af järn (fig. 9). 
Grafven hänföres af upptäckarna till den 12:te dynastiens tid, 
men lär innehålla ett kärl, som är något yngre, ungefär från 
det 18:de eller 17:de århundradet.2 

Fig. 8. Ett af skeletten i grafven vid Buhen. 

Spjutspetsen är 30,5 cm. lång och 8 cm. bred. Ehuru 
beskrifningen är ofullständig, synes den vara försedd med en 
rund holk (dock utan fortsättning på bladet); huruvida holken 
är sluten eller ej, kan man inte se på afbildningen. Spjut
spetsens form är, såsom äfven blifvit af en egyptolog (Burchardt) 
anmärkt, mycket olik bronspjutspetsarnas. Mig veterligen har 
man hvarken i Egypten eller i något annat till Medelhafsom-
rädet hörande land funnit någon liknande spjutspets, vare sig 
af brons eller järn, frän hela det andra förkristna årtusendet; 
den synes mig vara ännu mycket yngre. Hvilken helt annan 

i Randall-Maciver och C. Leonard Woollcy, Buhen. University of 
Pennsylvania. Egyptian Department of the University Museum. Eckley 
B. Coxe Junior Expedition to Nubia. VII (Philadelphia, 1911), sid. 210, 
pl. 86 och 88. 

2 Burchardt, anf. arb., sid. 448. 
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form bronsspjutspetsarna under den 18:de dynastien hade, — så
ledes från en tid, som ej är mycket yngre än den, till hvilken 
den nu ifrågavarande grafven anses höra, — visas af fig. 10} 

Om ett fynd, såsom i detta fall, innehåller ett föremål, 
hvars form pekar på en vida senare lid än fyndets öfriga inne

håll, försvagar detta förhållande 
betydligt fyndets bevisningskraft. 
Ännu mycket mera blir emel
lertid dess bevisningskraft för
svagad, om härtill kommer äfven 
något annat förhållande, som i 
och för sig är ägnadt att göra 
det nyss nämnda föremålets sam
hörighet med de öfriga till fyn
det hörande sakerna misstänkt. 
Detta är här fallet. 

Då ett spjut anträffas i en 
graf, plägar det ligga bredvid 
den där jordade mannen, utmed 
den ena, vanligen högra, sidan. 
Här har emellertid spjutspetsen 
ett helt annat läge, såsom fig. 
8 visar: tvärsför hufvudet och 
ofvanför detta. Liksom spjutets 
form talar följaktligen dess läge 
för, att järnföremålet Icke är sam-

i-ig. 9. Buhen. Fig. 10. Egypten, tidigt med grafven, utan måste 
Järn. Brons. vara yngre än denna. 

Men då är också fyndet vid Buhen utan betydelse för 
frågan om järnålderns början i Egypten. 

Det tredje ofvan åsyftade fyndet gjordes på graffältet vid 
det 6—7 svenska mil söder om Cairo belägna El Gerzeh, 

i The Lubyrinth Gerzeh and Mazghuneh, pl. XX11, sid. 28. 
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hvilket tillhör tiden före den l:a dynastien1. I två grafvar 
lågo pärlor af "guld, silfver och järn". Af järnpärlorna, som 
haft en enkel, cylindrisk form, är nu endast oxiden kvar2. Äro 
de verkligen gjorda af metalliskt järn3, måste detta hafva varit 
gediget järn, antingen meteorjärn, eller — enligt upptäcka
rens åsikt — af telluriskt ursprung. 

Äfven om vi här verkligen hafva för oss pärlor af järn, 
ger oss dock detta fynd ingen upplysning om den tid, då 
järnåldern börjat i Egypten. Denna period begynner näm
ligen, såsom jag ofvan visat, icke i det ögonblick några en
staka prydnader af järn visa sig, utan först då den nya me
tallen så allmänt användes till vapen och verktyg, att den kan 
sägas bilda den materiella grundvalen för kulturen. 

Fyndet vid El Gerzeh är emellertid af betydelse för den 
nu föreliggande frågan, emedan det visar, att järn ej rostar 
bort, ej försvinner i Egyptens jord, så som man velat göra 
troligt. Dessa små pärlor nedlades i grafven för 5,000 år 
sedan och hafva dock icke tillintetgjorts af rost! 

Vi öfvergå nu till den fjärde af de sid. 12 framställda frå
gorna: "Huru sent förekomma vapen och verktyg af brons 
allmänt i Egypten?" 

1 Wainwright, Predynastic Iron Beads in Egypt, i Man, 1911, sid. 
177. — Densamme, i Revue archéologique, 1912: 1, sid. 255. — Densamme, 
i The Lnbyrinth Gerzeh and Mazghttneh, s. 15. — Burchardt, anf. arb., s. 447. 

2 Professor W. Oowlands analys Wainwright', anf. arb.) visade: 
Ferric oxide 78,7 
Combined water with trace of Co2 and earthy matter ... 21,3 

aa 100,0 
3 'Es bleibt zu bemerken, dass gerade aus dieser Zeit ägyptische Perlen 

aus Brauncisenstein gelegentlich vorkommen, einem Mineral, dessen Oxyd 
sich, narnentlich wenn es sich in natronhaltigem Boden findet, kaum von 
dem Oxyd metallischen Eisens scheiden lässt. Möglicherweise handelt es 
sich auch hier um Perlen aus Brauncisenstein." Burchardt, anf. arb., sid. 
448. — Det bör emellertid ihågkommas, att Wainwright säger: "Tlic tubular 
beads have been made by bending a thin plate of metal, probably över a 
rod, which was afterwards removed." 
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Huruvida järnåldern i Egypten börjat före den 19:de dy
nastien eller icke, är nämligen ett problem, som icke löses 
endast med tillhjälp af ett par mer eller mindre säkra järn-
fynd. För att kunna besvara den frågan, är det af stor vikt 
att känna, huru länge vapen och verktyg af brons allmänt an
vändes i landet. Man kan nämligen, såsom redan är nämndt, 
icke tala om järnålder i ett land, förr än vapen och verktyg 
allmänt förfärdigas af järn, ej af brons. 

Redan i min år 1888 tryckta uppsats om Bronsåldern i 
Egypten (sid. 15) visade jag, att en mängd i Egypten funna 
vapen och verktyg af brons voro kända, som förskrefvo sig 
icke blott från Gamla och Mellersta rikenas tid utan äfven från 
den 18:de dynastiens; särskildt känner man mänga sådana 
bronser, på hvilka läses den till nämnda dynasti hörande, i bör
jan af 1400-talet lefvande konung Thutmos III:s namn. 

Ett mycket stort antal efter år 1888 i Egypten gjorda fynd 
hafva bekräftat detta. 'Man känner nu en stor mängd vapen 
och verktyg af brons från den 18:de dynastien, liksom från före
gående tider, under det att man ej känner något säkert fynd 
af järnvapen eller järnverktyg från tiden före den 19:de dyna
stiens uppträdande på tronen. 

Två i Fayum gjorda fynd äro i detta afseende af utom
ordentligt stor betydelse. Kort efter det min nyss nämnda 
uppsats utkommit, undersökte Flinders Petrie där resterna af 
två städer, af hvilka den ena, Kahun, byggdes för de arbetare, 
som uppförde den till 12:te dynastien hörande konung Usertesen 
ll:s pyramid, samt den andre, Gurob, grundades under 18:de 
dynastien, på Thutmos III:s tid, och ej öfvergafs förr än efter 
början af den 19:de dynastien '. 

I båda städerna fann man en stor mängd verktyg, men 
de äro alla af sten eller brons; intet enda är af järn. Att 
järnets frånvaro ej kunde bero därpå, att det förstörts af rost, 

1 Flinders Petrie, Kahun, Gurob and Hawara (London, 1890). — Den
samme, Itlahttn, Kahun and Gurob (London, 1891). — För frågan, när Gu
rob öfvergafs, se det förra arbetet pl. XXIV oeh det senare arbetet sid. 16. 
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visas redan däraf, att sä ömtåliga saker som trä, väfnader och 
papyrus bevarats. 

Då det i fyndbeskrifningen ej talades om några här funna 
järnsakcr, men ej heller uttryckligen sades, att sådana sak
nades, skref jag till Flinders Petrie och frågade honom: "Är 
det verkligen så, att Ni ej funnit något järn? Eller är det 
blott en tillfällighet, att Ni ej talar därom? Och har Ni ej 
funnit någon järnrost?" Han svarade, att han hvarken fun
nit järn eller järnrost, ej ens minsta spär däraf1. 

Fynden frän Kahun och Gurob äro i själfva verket åtgö
rande för den fråga, som vi nu behandla. Om järnet varit i 
bruk hos egypterna före den 19:de dynastiens tid, skulle ej 
alla de otaliga verktyg, som användts i dessa båda städer 
varit af sten eller brons. Några och, ifall man skulle kunna 
tala om en verklig järnålder, då de flesta om ej alla verk
tygen måste hafva varit af järn. Emedan nu ej spår af järn 
där funnits, bevisar detta således, att järnet icke var i bruk då. 

Det är anmärkningsvärdt, att vid de många tillfällen, då 
man, sedan jag fäst uppmärksamheten på den stora betydelsen 
af dessa två fynd, fortfarande förklarat min åsikt om järn
ålderns början i Egypten vara oriktig, så godt som ingen låtsat 
om de båda fynden, ehuru deras bevisningskraft är så stor. För
klaringen får måhända sökas däri, 'att man ej så lätt inser vik
ten af ett negativt som af ett positivt bevis. Det är lättare 
att se, hvad som anträffats, än hvad som icke anträffats. 

De båda fynden erbjuda ett särskildt intresse, emedan de 
visa ohållbarheten af en sats, i hvilken de som påstått järnets 
bruk vara urgammalt i Egypten sökt en förklaring däraf, att det 
så sent förekommer i graffynden. Man har nämligen sagt, att 
frånvaron af denna metall i grafvarna skulle vara följden af 
en religiös fördom. Om denna fördom skulle föranleda, att 

i Flinders Petrie's svar, daterad! Tell el Amarna den 16 jan. 1892, ly
der: "In the whole town — ovcr 2,000 rooms — of Kahun of the Xllth dy-
nasly, and in the town of Gurob of the XVIIlth - XIX11' dynasty I have 
ncvcr found the smallest trace of iron or iron rusf. 
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järnet icke användes i templen eller icke fick nedläggas i 
grafven, — för hvilket förhållande emellertid intet bevis läm
nats, — så kan den naturligtvis ej hafva hindrat folk att i det 
dagliga lifvet använda verktyg och vapen af järn. Nu visar 
det sig, att intet verktyg af järn anträffats vare sig i Kahun 
under den 12:te eller i Gurob under den 18:de och början af 
den 19:de dynastien. Men, såsom nyss nämndes, kan man ej 
söka förklaringen härtill i någon religiös fördom. 

Hela påståendet är för öfrigt ohållbart. Järnet betraktades, 
har man sagt, såsom ben af Typhon, Osiris' fiende, och var 
på grund häraf orent; man skulle icke hafva kunnat använda 
det, äfven för lifvets vanligaste behof, utan att orena sin själ 
på ett sätt, som skulle skada den både på jorden och i den 
andra världen. De försvarare af en tidig järnålder i Egypten, 
som sagt detta, hafva dock förbisett, att om järnet icke kunnat 
användas, all järnålder skulle hafva blifvit omöjlig. 

Maspero, en af egyptologernas främsta män, har emeller
tid för länge sedan visat, huru föga tillfredsställande denna 
förklaring är. "Ett föremåls orenhet i religiöst afseende har 
nämligen", säger han1, "aldrig utgjort något hinder för använ
dandet af detta föremål. För att endast anföra ett exempel, 
var äfven svinet helgadt åt Typhon och betraktadt som orent; 
men det oaktad! hade man stora hjordar däraf, och antalet af 
dessa djur var så betydligt, åtminstone i vissa trakter, att He-
rodot kunde berätta, huru man efter sådden släppte dem på 
åkrarna, för att de skulle trampa ned det nysådda kornet i 
jorden. Hvarje föremål var för öfrigt i Egypten icke uteslu
tande rent eller orent, utan än det ena, än det andra, allt 
efter omständigheterna. Så voro svinen, trots sitt förhållande 
till Typhon, äfven isis djur2 och följaktligen delaktiga i den 
osiriska renheten. Järnet, som flera traditioner kalla Typhon's 

1 Maspero, Guide du visittur au Musée de Boulaq (Paris, 1884), sid. 
295. 

2 Jfr Maspero, anf. arb., sid. 273. 
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ben, kallas allmänt Banipit ("bi-n-pet"), eller himmelens ämne; 
denna metall var således ren i vissa afseenden och oren i andra." 

Att religiösa betänkligheter icke utgjort något hinder för 
järnets begagnande i Egypten på den tid, då denna nyttiga 
metall verkligen var känd, visas för öfrigt däraf, att man i 
egyptiska grafvar funnit åtskilliga verktyg af järn. Särskildt 
förvaras flera sådana i Louvre-museet; men dessa förskrifva 
sig alla, så vidt man vet, från tiden efter midten af det 2:dra 
årtusendet före Kristus. 

Det nu anförda bevisar följande: 
1. Egyptiska inskrifter, som obestridligen tala om järnet, äro 

ej äldre än det Nya rikets tid. Den äldsta nu kända in
skriften af detta slag är från den till 19:de dynastien hö
rande Ramses ll:s regering, således från 1200-talet före 
Kr. föd. 

2. På de egyptiska monumenten ser man den järnbetecknande 
blåa färgen på vapen och verktyg ej förr än under det 
Nya rikets tid. 

3. Något säkert fynd, som visar, att verktyg eller vapen af järn 
gjordes i Egypten före den 19:de dynastien, är icke kändt. 
Att ett par järnpärlor anträffats från en mycket tidigare 
period, bevisar ingenting i fråga om järnålderns början. 

4. Däremot vittna talrika fynd om, att bronsen ännu under 
den 18:de dynastiens tid allmänt användes till vapen och 
verktyg. Många sådana vapen och verktyg äro också kända 
från tiden efter den 19:de dynastiens början, hvilket särdeles 
väl stämmer öfverens med erfarenheten från andra länder, 
där man ej heller upphört med att begagna brons för detta 
ändamål, så fort järnet börjat komma i bruk. 

Undersökningen af alla dessa förhållanden leder således 
till det resultat, att järnåldern i Egypten ej börjat förr 
än under den 19:de dynast iens tid, på 1200-talet före 
vår t ideräknings begynnelse. 
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I själfva verket är skilnaden i denna fråga mellan mig 
och egyptologerna ej så stor, som den ansetts vara. Äfven 
bland dem, — till och med bland dem som synas vara af en 
annan åsikt i denna fråga än jag, — finnes det några, som 
uttalat sig på ett sätt, hvilket i hufvudsak visar öfverensstäm
melse med mig. 

Wiedeman säger:1 "Järnet var kändt i Egypten alltifrån 
äldsta tid, men af skäl som äro obekanta för oss hafva egyp
terna ända till den sista perioden i sin historia endast undan
tagsvis användt det". Han är således ense med mig däri, att 
järnet i äldsta tid ej var i allmänt bruk; då kan man emeller
tid ej kalla denna tid järnålder. 

Och då Hall, såsom vi sett (sid. 14), förklarar det vara 
"mycket sannolikt, att det var under den 19:de dynastien, som 
järnets bruk blef mer eller mindre allmänt, ehuru det inga
lunda ersatte eller utträngde bronsen", sä innebära ju dessa 
ord detsamma, som jag uttryckt på det sätt, att järnåldern ej 
börjat före den 19:de dynastiens tid. 

Diskussionen om bronsens och järnets begagnande i Egyp
ten, eller med andra ord om bronsåldern och järnåldern i 
detta land, erbjuder en viss likhet med den diskussion om brons
åldern och järnåldern i allmänhet, — och särskildt i mellersta 
och norra Europa, — som för ett par årtionden sedan pågick. 

I det förra som i det senare fallet har man alltför myc
ket fäst vikt vid några enstaka, mer eller mindre illa under
sökta fynd, men man har ej haft ögonen öppna för de all
männa förhållandena, för de stora kulturhistoriska företeelserna. 

I det ena liksom i det andra fallet har man ej insett be
tydelsen af de otaliga fynd från en lång följd af århundraden, 

i LAnthropologic. 1891, s. 108. — Uppgiften, att egypterna ej heller 
under den sista perioden af sin historia skulle hafva annat in undantagsvis 
användt järn, är, såsom mänga fynd visa, ej riktigt; men därom är nu icke 
fråga. 
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hvilka icke innehållit något järn; man har endast fäst sig vid 
de få fynd från samma tid, som uppgåfvos innehålla järn, och 
som man trodde vara beviskraftiga. 

Slutligen har man emellertid i fråga om Egypten liksom 
om Europa kommit till insikt om, att dessa få fynd antingen 
saknat beviskraft eller varit endast undantag utan inflytande 
på den föreliggande frågan, och att således järnets historiska 
betydelse börjat först, sedan bronsen under lång tid bildat den 
materiella grundvalen för kulturen. 


