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NÄR BÖRJADE MAN ALLMÄNT ANVÄNDA JÄRN? 

OSCAR MONTELIUS. 

kör att besvara den nu föreliggande frågan om järn
ålderns början i Europa och i de delar af världen, 
med hvilka Europas folk under forntiden stodo i 

förbindelse, är det emellertid ej nog att studera förhållandena 
i ett land, äfven om detta land spelat den stora roll i kultur
historien, som Egypten gjort. Man måste utsträcka undersök
ningen till alla de i fråga varande länderna. 

Vi skola därför nu först undersöka, hvad man vet om järn
ålderns början i sydvästra Asien. 

De otaliga inskrifter, i kilskrift, som upptäckts i Chaldéen 
och Assyrien, och hvilka man nu läser lika lätt och säkert 
som de grekiska och romerska inskrifterna, tala först under en 
sen tid om järn. 

På de små med kilskrift betäckta taflor af bränd lera, som 
upptäckts vid det på Nilens strand belägna Tell el Amarna, 
och som förskrifva sig från 1300-talet före Kristi födelse, 
förekommer ej ordet järn1. 

Visserligen hade man för ungefär ett årtionde sedan trott, 
att några chaldeiska inskrifter frän början af det 3:dje årtu-

1 Belck, i Zeitschrift fur Ethnologie, 1907, sid. 356. 

öfvorstycket: fartvgsbiid å hallristning trän bronsåldern; Ekensborg nära Norrköping. 

Fornvännen 1913. 
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sendet före vår tideräkning talade om järn1. Men det visade 
sig snart, att detta var ett misstag. Öfversättningen var icke 
riktig2. 

Den med kilskriftsinskrifterna i Eufratländerna väl förtrogne 
tyske forskaren Belck, hvilken för några år sedan i Berlins 
Anthropologiska Sällskap behandlade frågan om järnets första 
uppträdande, säger, att det är först i början af det sista årtusen
det före Kristi födelse, som järnet omtalas i dessa inskrifter. 

De assyriska konungarne under det 9:de århundradet lämna 
i flera inskrifter en redogörelse för det byte, som de tagit vid 
eröfringen af städer i norra delen af Syrien, och bland me
tallerna omtala de icke allenast guld, silfver och koppar 
(eller brons), utan äfven järn. Men det är i hög grad an
märkningsvärd!, att järnet ej förekommer i särdeles mycket 
större mängd än silfret och kopparn; stundom är kvantiteten 
af järn endast lika stor som, eller till och med mindre än, den af 
silfver och koppar tillsammans, hvilket visar, att järnet ännu 
ej förekom i så stora massor, som fallet varit i senare tider. 

En gång erhåller konungen af Assyrien 100 talenter silfver 
och 300 talenter järn; en annan gång måste konungen af 
Carchemisch gifva åt sin besegrare 70 talenter silfver, 30 ta
lenter koppar och 100 talenter järn; en tredje gång måste den 
eröfrade staden betala 10 talenter silfver och 90 talenter koppar, 
men ej mer än 30 talenter järn. 

Fynden visa äfven, att järnet ej uppträder förr än sent i 
Eufratländerna och i Syrien. 

De väldiga ruinkullar, "teils", som omsluta lämningarna 
af de urgamla städerna i Chaldéen, Assyrien och Syrien, inne
hålla ej järn i äldre lager än de, som förskrifva sig 
från tiden omkring 1000 år före Kristi födelse. 

Så har man i ruinkullen vid Susa i Elam ej funnit järn i 

1 Verhandlungen der Berliner Anthropologischen Gesellschaft, 1901, 
sid. 154. 

2 Hilprecht, Explorations in Bible Lands during the 19:th Century 
(Edinburgh, 1903), sid. 238, not 1. 
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något lager äldre än det, som innehåller lämningar från det 
sista årtusendet före vår tideräknings början1. Det samma är 
förhållandet i de chaldeiska städerna Nippur's (eller Nuffar's) 
och Tellös ruinkullar samt i Syrien'-. 

Å andra sidan voro vapen och verktyg af brons i allmänt 
bruk hos de här boende folken vid slutet af det 2:dra, till och 
med vid början af det sista årtusendet före vår tideräkning. 
I de assyriska städernas ruiner har man funnit vapen och 
verktyg af brons, som förskrifva sig frän det 9:de århundradet. 

Inskrifterna vittna också om, att verktyg af brons i dessa 
trakter användts mycket sent. Så berättar den assyriske ko
nungen Tiglat Pileser 1 (omkring 1120—1100) i en inskrift, 
huru han låtit anlägga vägar för sina trupper och vagnar, 
hvarvid verktyg af brons användes. Konung Asurnasirpal II 
(885—860) gjorde det samma i förra hälften af det 9:de år-
hundradet:!. 

Armenien och de kaukasiska länderna, som äro så rika 
på järnmalm, äro för denna fråga af stor betydelse. Man har 
där upptäckt flera graffält från bronsåldern och öfvergångstiden 
mellan brons- och järnåldern. Några af dessa graffält kunna 
ganska noga dateras, och det visar sig, att grafvarna från 
bronsålderns slut eller den nyss nämnda öfvergångstiden, — 
grafvar, i hvilka järnet antingen helt och hållet saknas eller 
är mycket sällsynt, — tillhöra det 11 :te århundradet. De inne
hålla nämligen bronsfibulor (fig. 12), hvilka äro ättlingar af 
sädana italienska fibulor, sä kallade "Bismantova-fibulor" (fig.ll), 

1 J. de Morgan, Delegation en Perse. Mémoires, I (Paris, 1900). 
2 Hilprccht, anf. arb., sid. 238, not 1: "No iron has been discovered 

in the earliest strata of either Nuffar or Tcllö. Indced, I doubt wbether it 
appears in Assyria and Babylonia inuch before 1000 B. C. The earliest large 
finds of iron implements known to us from the exploration of Assyrian and 
Babyionian ruins date from the eight Century B. C. and were made In 
Sargon's palace at Khorsabäd and in Ashurnäsirapal's Northwest palace at 
Nimrud. As wc know, however, that Sargon (722—705 B. C.) also restored 
and for a while occupicd the latter palace, the iron utensils found in it 
doubtlcss go back to him and not to the time of Ashurnåsirapal." 

3 Belck, i Zeitschrift fur Ethnologie. 1907, sid. 351 och 352. 
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som äro karakteristiska för det 12:te århundradet1. Det är 
sälunda under det ll:te århundradet, tidigast omkring år 1100, 
som järnet börjar att användas i Kaukasusländerna2. 

I nordvästra delen af Mindre Asien visar sig samma för
hållande. Vid Hissarlik nära Dardanellerna ligger den väldiga 
ruinkulle, som innehåller lämningarna af de många ofvanpå 

hvarandras ruiner byggda städer, 
af hvilka det homeriska Tröja är 
en. I den sjätte af dessa städer, 
nedifrån räknadt, hvilken är sam
tidig med Mykenas-tidens senare 
del, har man endast funnit vapen 
och verktyg af brons, men ej nå
got järn. Den nya metallen vi

sar sig först i den där-
ofvanpå byggda sjunde 
staden. Då Mykenas-
tiden slutar i det 12:te 
århundradet, kan järn
åldern ej hafva börjat 
i Troas förr än tidigast 
omkring 1100 år före 
Kristi födelse. 

Fig. 11. Bismantova, Italien. Brons. 

Fig, 12. Kaukasus. Brons. 
Grekland, hvars 

förklassiska tid börjar 
att blifva ganska väl 

känd, gifver oss viktiga upplysningar om järnets ålder icke 
endast i själfva Grekland, utan också i Egypten och de andra 
orientaliska länder, med hvilka den grekiska världen redan 
under Mykenae-tiden stod i liflig förbindelse. Om järnet vid 

1 Montelius, Die Bronzezeit im Orient und in Griechenland, i Archiv 
fiir Anthropologic, XXI (Braunschweig, 1892), sid. 16. — Samme förf., Die 
vorklassische Chronologie Italiens (Stockholm, 1912), sid. 36 och 176. 

2 Montelius, Die Bronzezeit im Orient und in Griechenland, sid. 19. 
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denna tid, midten af det 2:dra årtusendet, hade varit kändt i 
Nillandet och västra Asien, skulle det ocksä nödvändigt hafva 
varit kändt i Grekland. Men under hela Mykense-tiden äro 
alla vapen och verktyg af brons; det är ej förr än just vid 
slutet af denna tid, som järnet visar sig i Grekland. Och dä 
var den nya metallen ännu sä sällsynt, att den ej användes 
till vapen och verktyg, utan endast till små prydnader. Man 
har nämligen ej funnit andra föremål af järn från denna lid 
än ett par fingerringar, som tillhöra Mykenae-tidens sista dagar1. 

Först under den sä kallade "geometriska" tiden, hvilken 
följde efter Mykenas-tiden, och hvilken således börjar under 
det 12:te århundradet, är järnets bruk allmänt. 

Den grekiska traditionen har bevarat minnet af, att järnet 
är sent i Grekland. Några af de grekiska författarna tala om 
den tid, då bronsen ensam användes till vapen,-och järnet 
ännu var okändt. Den från det 3:dje århundradet före Kristi 
födelse härstammande "Arundelska Marmortaflan" (äfven känd 
under namnet "Den pariska krönikan") uppgifver, att järnet 
upptäcktes på berget Ida på Kreta 1432 år före Kristi födelse''. 
När denna krönika skrefs, kan man. visserligen hafva misstagit 
sig något om den tid, då den märkliga upptäckten gjordes, 
men man hade reda på, att en tid funnits, då järnet icke var 
kändt, och man förlade den nya metallens uppträdande till 
den senare hälften af det 2:dra förkristna årtusendet. Upp
giften, att järnet upptäcktes på Kreta, förtjänar äfven upp
märksamhet; emedan det är sannolikt, att, — om det första 
järnet är af orientaliskt ursprung, — Kreta verkligen var den 
del af Grekland, till hvilken kännedomen om den nya me
tallen först kom. 

I.södra och mellersta Italien, samt på Sicilien, uppträder 
järnet ungefär vid samma tid som i Grekland. 

1 Tsolmtas och Manatt, The' Mycenoean Age (London, 1897), sid. 72, 
146 och 321. 

2 J. Flach, Chronicon Parium (Tubingen, 1884), sid. 6; jfr Archiv fur 
Anthropoiogie, '8, sid. 295. , 
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På södra Italiens östra kust lär man hafva vid Coppa 
Nevigata, i närheten af det vid Monte Garganos fot belägna 
Manfredonia, funnit järnslagg i förbindelse med bitar af må
lade senmykenska lerkärl1. Fyndet skulle således, om upp-

Fig. 13. Mellersta Italien. Järn. 2/s. 

Fig. 14. Mellersta Italien. Järn. -Va. 
Fig. 15. Mellersta 
Italien. Järn. Vr>. 

giften bekräftar sig, bevisa, att järn ej endast användes, utan 
framställdes här vid slutet af Mykenae-tiden, det vill säga 
under det 12:te århundradet före Kristi födelse. 

I mellersta Italien-, där förhållandena i detta afseende nu 
1 A. Mosso, Stazione preistorica di Coppa Nevigata presso Man

fredonia. i Monumenti antichi, pttbbl. per cura d. R. Accademia dei Lincei, 
XIX (Milano, 1910), sp. 305. 

2 För en närmare kännedom om förhållandena i mellersta Italien hän
visas till mitt helt nyligen utgifna arbete Die varklassische Chronologie 
Italiens (Stockholm, 1912). 
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äro ganska väl kända, förekommer järnet sä godt som aldrig 
under den sista perioden af bronsåldern, hvilken börjar under 
den senare hälften af det 13:de och slutar under den senare 
hälften af det 12:te århundradet. Nämnda period hänföres 
visserligen af de italienska fornforskarna till "la prima epoca 
del ferro", men uttrycket är i detta fall oegentligt, ty om jär
net någon sällsynt gäng visar sig under denna period, är det 
mot dess slut. 

Under den därpå följande perioden i mellersta Italien, 
hvilken jag kallar järnålderns första period, och hvilken börjar 
under den senare hälften af det 12:te århundradet och slutar 
omkring är 1000 före Kristi födelse, är järnet därmot i ganska 
allmänt bruk. Icke blott prydnader, såsom fibulor (fig. 13 
och 14) och dylikt, utan äfven vapen (fig. 15) och verktyg 
äro i mellersta Italien vid denna tid ofta af järn. Bronsen 
användes naturligtvis fortfarande mycket i dessa trakter under det 
ll:te århundradet. Äfven under det 10:de århundradet träffar 
man där flera vapen och verktyg af brons; det är först under 
det 9:de århundradet som bronsens användande till sådant 
ändamål upphör i Latium och Etrurien. 

I norra Italien visar sig järnet något, ehuru ej mycket, 
senare än i mellersta Italien1. 

Under det ll:te århundradet före vår tideräkning är den 
nya metallen visserligen ännu ytterst sällsynt i trakterna kring 
Pos nedre lopp, men under det 10:de århundradet begagnas 

1 Montelius, La civilisation primitive en Italie, I (Stockholm, 1895). 
Om den del af det stora graffältet vid Bologna, som tillhör den så kallade 
"äldre Benacci-tiden" — motsvarande det ll:te århundradet — heter det 
(sp. 368), att järnet där är "extrémcment rare"; under den därpå följande 
'yngre Benacci-tiden" är järnet däremot "devenu commun" (sp. 369). — 
Man har visserligen bestridt riktigheten af min åsikt i denna fråga, och 
uttalat den åsikten, att järnet däremot skulle vara äldre i norra Italien än i 
mellersta delen af halfön (Peet, i Revue archéologique, 1910: 2, sid. 378). 
Men vid den särskilda undersökning, som jag med anledning däraf företagit, 
har det visat sig, att det verkligen förhäller sig sä, som jag i texten sagt. 
Se Montelius, Das erste Auftreten des Eisens in Italien, i Korresp.-Blått 
des deutschen Anthropol. Gesellschaft, 1911, sid. 153. 
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järnet ganska allmänt där, ehuru bronsen, liksom i mellersta 
Italien, ännu i flera mansåldrar efter nämnda tid användes 

Fig. 16. Bologna. 
Brons. V2. Fig. 17. Bologna. Brons och järn. ' 2 . 

1 1 

,ii4: 

• 'oÅ 

Fig. 18. Bologna. 
Brons. , 2/3. 

wiiaii;, 
Fig. 19. Bologna. Järn. 1/2. 

till både svärd, spjutspetsar, yxor och knifvar. Man ser här, 
huru den nya metallen småningom ersätter den gamla. I 



När började man allmänt använda järn? 69 

stället för att förut t. ex. hela yxan var af brons (fig. 16), 
är nu det egentliga yxbladet med eggen af järn; af brons är 
endast den öfre delen af yxan, med den holk, i hvilken skaf
tets ända var instucken (fig. 17). Andra yxor äro helt och 
hållet af järn (fig. 19), men de hafva bibehållit samma form 
som de äldre bronsyxorna (fig. 18). 

I mellersta Europa visar sig järnet kort efter det sista för
kristna årtusendets början och kommer under de 10:de och 
9:de århundradena i allt mera allmänt bruk. 

Äfven här användes den nya metallen i början till pryd
nader, emedan den naturligtvis var sällsynt och därför dyrbar. 
Man gjorde af den ringar och nålar, eller ock prydde man 
med den bronsvapnen på det sätt, att inläggningar af järn 
anbragtes i bronsen. Så har man bland annat funnit ett 
svärd, hvars både klinga och fäste äro af brons, men i fäs
tet äro smala ränder af järn inlagda. Äfven några andra dylika 
svärd äro kända från Schweiz och södra Tyskland1. Andra 
i dessa länder uppgräfda svärd hafva klingan af järn, under det 
att fästet ännu har samma form som på bronssvärden. 

Den äldre delen af järnåldern i mellersta Europa brukar 
kallas "Hallstatt-tiden", efter det stora graffältet vid Hallstatt 
i Österrike. Till denna tid höra sådana järnsvärd som fig. 21; 
äfven dessa svärds klingor hafva hufvudsakligen bibehållit 
samma form som de för bronsålderns slut karakteristiska brons
svärdens (fig. 20). Att dessa bronssvärd äro ungefär samtida 
med nyss nämnda järnsvärd, visas bland annat däraf, att de 

1 Montelius, Om tidsbestämning inom bronsåldern (Stockholm, 1885), 
sid. 125. — Svärd af detta slag äro afbildade af Keller i Pfahlbauten, 7'r 
Bericht, pl. IV, fig. 3 och 4 (sid. 11); Qross i Les Protohelvétes, pl. XI, 
fig. 1 och 8 (sid. 33); och Lindenschmit, Die Alterthumer unserer heidni-
schen Vorzeit, I: 8, pl. 3 fig. 1, och III: 8, pl. 1 fig. 6. — Museet i Frank
furt am Main äger ett bronssvärd, pä hvars fästeknapp en stor stjärnformig 
järninläggning ses. 
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Fig. 24. Brons 
och järn. 2/5. Fig. 26. Järn. Vi. 

Fig. 25. Brons 
och järn. Vi. 

Fig. 22. Brons. ]/2-

. t : - • • 

Fig. 20. Brons. 
Vä 

Fig. 23. Brons. »/»• 

Fig. 20—26. Mellersta och norra Europa 

Fig. 21. Järn. 
Ve. 
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doppskor, som höra såväl till det ena som det andra slaget 
svärd, äro lika hvarandra (fig. 22 och 23). 

Emedan fynden från Hallstatt-tiden ej sällan innehålla 
italienska föremål, hvilkas ålder är känd, har det varit möjligt 
att närmare bestämma den tid, till hvilken sådana svärd som 
fig. 21 höra. Före slutet af det 9:de århundradet voro de 
allmänna såväl i Österrike och södra Tyskland som i Frank
rike. Järnålderns början i dessa länder har därför också för 
flera år sedan af mig satts till midten af sistnämnda århun
drade1. 

Allt som vi nu känna talar för, att järnåldern på de Brit
tiska öarna, åtminstone i dessas södra delar, börjat vid ungefär 
samma tid som i Frankrike, det vill säga senast omkring 800 
år före Kristi födelse-. 

De typer, som förskrifva sig från den sista perioden af 
bronsåldern på de Brittiska öarna, hvilken period jag kallar 
den femte, visar nämligen en mycket stor likhet med dem, 
som tillhöra den sista perioden af bronsåldern i Frankrike, 
hvilken period jag likaledes kallar den femte. Häraf följer 
icke blott, att förbindelsen mellan dessa delar af västra Eu
ropa, — dä, liksom därförut och därefter, — måste hafva varit 
mycket liflig, utan ock att bronsålderns sista period, och så
ledes äfven bronsålderns slut, måste hafva varit ungefär sam
tidig norr och söder om Kanalenn. 

: i : :•: 

• • ! • 

Till den germanska Norden — norra Tyskland och de 
Skandinaviska länderna — kom det första järnet kort efter det, 

1 Montelius, La chronologie préhistorique en France et dans les autres 
pays celtiques, i Compte rendu de la X/P session du Congrés international 
d'anthropologic et d'archéologie piéhistoriques, Paris 1900 (Paris, 1902,, 
sid. 353. 

2 Montelius, The Chronology of the British Bronze Age, i Archato-
logia, LXI (London, 1908), sid. 162. 

3 Sist anf. arb., sid. 154. 
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att den nya metallen blifvit känd i Medelhafsländerna, ett 
förhållande som ej kan väcka förvåning, då man känner, huru 
liflig handeln mellan dessa områden i norra och södra Europa 
varit under bronsåldern1. 

Ett mycket märkligt fynd af ett järnföremål är gjordt i 
en nordisk graf, som tillhör den senare delen af vår brons
ålders tredje period, och som således ej kan vara senare än 
från tiden omkring 1100 år före vår tideräknings början. 

I en graf vid Grödeby i Åkers socken pä Bornholm, hvil
ken graf innehöll bronsarbeten af former karakteristiska för 
nyssnämnda tid, låg nämligen ett litet stycke järn, som tro
ligen varit ett knifblad. Då erg ses på järnet, och då detta 
är fastrostadt vid några bitar brända ben, är järnets samtidig
het med grafven uppenbar-. 

Frän den tredje perioden af den nordiska bronsåldern 
känner jag visserligen ej något annat här funnet föremål af 
järn. Men från den fjärde perioden, hvilken motsvarar de 
1 l:te och 10:de århundradena före Kristi födelse3, äro några 
sådana i norra Tyskland och södra Skandinavien gjorda fynd 
bekanta4. 

Ett af dessa gjordes i den märkliga graf, som 1899 upp
täcktes i en väldig, under namnet "das Königsgrab" känd graf
hög vid Seddin i norra delen af Mark-Brandenburg. Grafven 
innehöll jämte flera arbeten frän den fjärde perioden en synål 
af järn och ett annat litet järnföremål5. 

1 Montelius, Handeln i forna dagar, med särskildt afseende på Skan
dinavien och tiden före Kristi födelse, i Nordisk tidskrift, 1908, sid. 295 
och följ. 

2 Montelius, Om tidsbestämning inom bronsåldern, sid. 43. När detta 
arbete skrefs (är 1885), trodde jag, att den tredje perioden af vär bronsålder 
var yngre, än jag sedermera funnit, att den är. — Vedel, Bornholms old-
tidsminder og oldsager (Kjöbenhavn, 1886), sid. 262, n:r 22. 

3 Montelius, Statens historiska museum. Kort beskrifning till väg
ledning för de besökande. Tionde upplagan (Stockholm, 1912), sid. 18. 

4 Det ingår naturligtvis ej i planen för denna uppsats att omnämna alla 
frän bronsåldern i den skandinaviska Norden kända fynd, som innehålla järn. 

• Das Märkische Provinzial-Museum der Stadtgemeinde Berlin von 
1874 bis 1899. Festschrift zum funfundzwanzigjährigen Bestehen (Berlin, 
1901), sid. 33 (Anhang. Die Funde aus dem Königsgrab von Seddin, Kreis 
West-Prignitz). 
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I Mecklenburg har man också i några grafvar från den 
fjärde och femte perioden af bronsåldern funnit icke endast 
nålar af järn utan också ett par järnknifvar1. 

Äfven i Danmark har man ett par gånger påträffat järn 
i fynd från den fjärde perioden. 

Så innehöll en graf på Möen både en bronsknif af en för 
nämnda period karakteristisk form och en järnnål2. 

Ur en annan dansk graf har man upptagit en bronsknif 
från samma tid, på hvilkens blad äro inlagda dels ett smalt 
band af guld, dels mellan detta band och eggen en smal, 
vägformig linie at järn (fig. 27)*, Den omständigheten, att järn 
användts på samma sätt som guld till inläggning i bronsen, 
bevisar att den förstnämnda metallen var mycket kostbar. 

Från den femte perioden af den nordiska bronsåldern, 
— det 9:de och 8:de århundradet före Kristi födelse, — äro 
också flera fynd af järnföremål kända. 

Dels har man ur några grafvar upptagit nålar eller andra 
prydnader af järn4. 

Dels har man funnit några till denna tid hörande knifvar 
af samma metall. Vid Pavelau i Schlesien har man funnit 
den fig. 29 afbildade knifven, hvilkens klinga varit af järn; 
skaftet har en under den femte perioden ofta förekommande 
form5. En knif (fig. 24), hvars blad varit af järn och skaft af 
brons, är funnen i en graf vid Ziilow i Mecklenburg11. Äfven 
i en grafhög vid Tellingstedt i Dithmarschen låg en ungefär 
samtidig knif (fig. 25), hvars blad likaledes varit af järn 

1 Beltz, Die vorgeschichtlichen Altertumer des Grossherzogtums 
Mecklenburg-Schwerin (Schwerin, 1910), sid. 255, 269-281. 

2 Om tidsbestämning inom bronsåldern sid. 290. 
3 Efter originalet i det danska Nationalmuseet. 
4 Splieth, Inventar der Bronzealterfttnde aus Schleswig-Holstein (Kiel, 

1900), sid. 77-83. 

• Undset, Jernalderens begyndelse i Nord-Europa (Kristiania, 1881), 
sid. 59, pl. X fig. 6. 

6 Undset, anf. arb., s. 231, pl. XXVI fig. 2; Beltz, anf, arb., sid. 277; 
där omtalas äfven en vid Borkow funnen järnknif frän samma tid. 
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Fig. 27. Danmark. Brons, guld och järn. C. Vi. 

Fig. 29. Schlesien. Brons och 
järn. V2. 

Fig. 30. Pansdorf, vid Liibeck. 

Järn. V2-

Fig. 31. Pansdorf, vid 
Liibeck, Brons. ' T. 

Fig. 28. Ditbmarschen. Brons och 
järn. Vi. 
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och skaft af brons1. Af stort intresse är också en i Holstein, 
vid Wennbuttel, upptäckt graf, som jämte flera för den femte 
perioden karakteristiska bronser innehöll den fig. 28 afbildade 
knifven, af hvars järnblad nu endast föga återstår, men hvars 
väl bevarade skaft har en under nämnda period vanlig form'-. 

I en grafhög vid Grevenkrug i Holstein fann man för 
flera år sedan en järnknif, som stod lutad mot det fig. 34 
afbildade, i början af den femte perioden från Södern införda 
bronskärlet3. 

I Sverige är ett för den nu föreliggande frågan särdeles 
viktigt fynd från samma period gjordt. Vid Bjärsgård i Skåne 
fann man nämligen ett lerkärl, som jämte brända ben, ett par 
knifvar m. m. af brons innehöll ett miniatyrsvärd af järn (fig. 
26)*. Fästet har upptill samma form som flera bronssvärd från 
den femte perioden. Det förtjänar uppmärksamhet, att fynd
platsen icke ligger vid kusten, utan ungefär midt i Skåne, ej 
långt frän Klippans järnvägsstation. 

Den tid, som här i Norden följde omedelbart efter den 
femte perioden af bronsåldern, — från början af det 7:de till 
midten af det 6:te århundradet före Kristus, — har jag kallat 
den sjätte perioden af bronsåldern. Under denna tid visar sig 
järnet hafva varit så allmänt, under det att vapen och verktyg 
af brons äro sä sällsynta, att perioden lika väl, eller ännu 
hellre, skulle kunna kallas den första af järnåldern som den 
sista af bronsåldern. 

Bland de fynd af järnarbeten, som inom det nordiska 
området äro kända från denna period, böra följande särskildt 
nämnas här. 

I norra Tyskland har man funnit halsringar af järn (fig. 
32), vridna än åt höger, än åt vänster, på samma sätt som 

1 Undset, anf. arb., sid. 268, fig. 26; Mestorf, Vorgeschichtliche Alter-
thiimer aus Schleswig-Holstein (Hamburg, 1885), fig. 257. 

2 Undset, anf. arb., sid. 267, fig. 25; Mestorf, anf. arb., fig. 263. 
3 Splieth, anf. arb., sid. 75; Mestorf, anf. arb., fig. 348. 
4 Månadsbladet, 1898 och 1899, sid. 118, fig. 90. 
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Fig. 32. Norra Tyskland. Järn. 

Fig. 33. Eskelhem, Gotland. Brons och järn. Vs. 

Fig. 34. Grevenkrug, Holstein. Brons. V3-
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de bronshalsringar, hvilka förskrifva sig från den 
sjätte nordiska bronsåldersperioden. 

Äfven i Danmark äro järnringar funna, som till
höra samma tid. I en torfmosse vid Rögerup på 
Sjaelland har man nämligen funnit 5 armringar af 
järn tillsammans med 3 små holkyxor af brons, samt 
flera ringar och andra prydnader af brons, hvilka alla 
äro af former vanliga under den sjätte perioden. 
Järnringarnas form gör det mycket sannolikt, att de 
äro nordiska arbeten '. 

En järnknif och ett oarbetadt stycke järn äro 
funna i en torfmosse vid Kölpin i Pommern tillsam
mans med flera bronser från den sjätte perioden, 
bland annat ett par gjutformar för sådana holkyxor 
af brons, som begagnades under nämnda period2. 

Vid Pansdorf nära Liibeck uppgräfdes redan 
år 1845 ur en liten grafhög det fig. 31 afbildade, 
frän Italien införda bronskärlet, af det slag som de 
Italienska fornforskarna kalla "ciste a cordoni*. Kär
let innehöll brända ben, bland hvilka en halfrund 
järnknif låg (fig. 30/*. 

Flera år därefter fann man vid Primentdorf i 
Posen ett alldeles dylikt bronskärl, som innehöll en 

77 

1 Fyndet tillhör Nationalmuseet i Kjöbenhavn, där det har 
n:r B. 4333. — Montelius, Den nordiska järnålderns kronologi, 
i Svenska Fornminnesföreningens tidskrift, 9;de bandet, sid. 
163; Möller, Ordning af Bronzealderens fund, i Aarböger for 
nordisk Oldkyndighed, 1891, sid. 252, n:r 628; samme förf.. 
Ordning af Danmarks oldsager, Bronzealderen, fig. 329 a 
(se texten, sid. 42). — Järnringarna lågo pä mossens lerbotten 
och de andra sakerna omedelbart ofvanpå dem i själfva torfven. 

2 Svenska Fornminnesföreningens tidskrift, 9:de bandet, 
sid. 166, not 1. 

3 Montelius, Ett i Sverige funnet fornitaliskt bronskärl, 
i Svenska Fornminnesföreningens tidskrift, 1 l:te bandet, sid. 
50; Mestorf, anf. arb., fig. 346 a—c. 

Fornvännen 1913. 6 

Fig. 35. 
Östergöt

land. Järn. Vä. 
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liten järnyxa, samt flera bronsprydnader af typer karakteristiska 
för bronsålderns sjätte period1. 

Äfven vid Luttum i Hannover har man funnit alldeles 
dylika "ciste a cordoni"; i en af dem låg en järnnål'2. 

Ett i flera afseenden märkligt fynd från samma tid, den 
sjätte perioden af bronsåldern, är gjordt i en åker vid Eskel-
hems prestgärd pä Gotland1'. Jämte ett hängkärl och flera 
andra arbeten af brons från sistnämnda tid lågo här två betsel. 
Det ena var helt och hållet af brons; det andra, som möjligen 
en gång varit alldeles dylikt, hade munbettet af järn (fig. 33). 
Här har man användt den nya metallen icke till prydnader 
och icke till vapen eller verktyg, utan till en del af ett betsel, 
hvilken icke syntes; ett förhållande, som ger berättigad anled
ning till den åsikten, att järnet vid den tiden ej längre var 
något sällsynt och dyrbart. 

I norra Tyskland och Skandinavien har man ock flera 
gånger funnit vapen och verktyg af järn, hvilka äro af typer 
karakteristiska för den äldre delen af Hallstatt-tiden; de flesta 
af dem kunna således ej vara yngre än från det 8:de, eller 
senast det 7:de århundradet4. 

Bland dem förtjäna sådana tveeggade "Hallstatt-svärd" 
af järn som det fig. 21 afbildade en särskild uppmärksamhet. 
Järnsvärd af detta slag äro flera gånger funna i norra Tysk
land. Så känner man t. ex. från trakten kring nedre Elbe 
några sådana svärd: två från Liineburg och ett från Holstein''. 

I hög grad anmärkningsvärd! är, att ett sådant järnsvärd, 
originalet till fig. 35, är funnet i Sverige, och så långt upp 
i landet som i Vretaklosters socken, Östergötland". 

1 Montelius, sist anf. arb., sid. 51. 
2 Sist anf. arb., sid. 49. 
'•' Montelius, Elt fynd från F.skelhems Prestgärd på Gotland, i Vit

terhets Akademiens Månadsblad, 1887, sid. 145—179. 
4 Om tidsbestämning inom bronsåldern, sid. 149. 
•'• Sist anf. arb., sid. 149. 
• Montelius, Östergötland under hednatiden, i Svenska Fornminnes

föreningens tidskrift, 12:te bandet, sid. 288, fig. 131. 
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Det första järnet kom således förvånande tidigt, före det 
andra förkristna årtusendets slut, till den germanska Norden, 
och redan under det följande årtusendets första fjärdedel visar 
sig den nya metallen flera gånger här, men ännu kan man 
ej tala om någon järnålder i våra bygder. Om den öfver-
gångstid mellan bronsålder och järnålder, som hittills kallats 
bronsålderns sjätte period, betraktas som järnålder, — hvartill 
mycket goda skäl finnas, — har emellertid järnåldern börjat 
i det nuvarande norra Tyskland och i de Skandinaviska län
derna omkring 700 år före Kristi födelse. 

När den nya metallen kommit i allmännare bruk här i 
Sverige, dröjde det troligen icke länge, innan man kom under
fund med, att järn kunde erhållas genom smältning af de 
klumpar af myrmalm, som lågo på bottnen af så många sven
ska sjöar. Af hvilken stor betydelse det var, att det viktiga 
råämnet således kunde erhållas inom landet, är lätt att inse, 
då vi erinra oss, att all den metall, som under bronsåldern 
användts här till vapen och verktyg, måst köpas från andra 
länder. Hvilken oerhörd betydelse järnet en gång i framtiden 
skulle få för vårt lands ekonomiska utveckling, kunde natur
ligtvis ingen under vår järnålders första tid ana. 

Kännedomen om järnet, hvilken sedan visat sig vara af 
så oerhörd betydelse för mänskligheten, spred sig ej fort. Vi, 
som sett afstånden mellan jordens mest aflägsna länder nästan 
försvinna och en likformig odling utbredd öfver en stor del 
af världen, vi, som äro vana vid ett utomordentligt snabbt 
utbyte af idéer och upptäckter de olika folken emellan, vi 
kunna knappt förstå, huru en så viktig upptäckt som den af 
järnet och dess bruk kunnat så länge tillgodogöras af folken 
vid Medelhafvets kuster, innan den nya metallen började all
mänt användas i länderna vid Östersjön. 

Att så varit fallet, och att så många århundraden förflutit 
mellan den stund, då det första järnet kom till våra bygder, 
och den tid, som man kan kalla järnålderns början, bör emel-
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lertid ej väcka någons förvåning. Det berodde, såsom jag på 
ett annat ställe1 påpekat, på flera förhållanden. 

Dels var nämligen järnet i början sällsynt och följaktligen 
utan tvifvel dyrare än bronsen, hvarför man ej af sparsam-
hetsskäl kunde känna sig föranläten att utbyta ett material, 
som man af gammalt kände till, mot ett nytt. 

Dels måste man för att förarbeta den nya metallen lära 
sig en annan teknik än den man i långa tider varit van vid. 
Man kunde ej på den tid, som nu är i fråga, gjuta järnet på 
samma sätt som man göt bronsen, utan man måste smida 
det, under det att hammaren ju under bronsåldern haft mycket 
liten användning här i Norden. 

Dels, och detta är en omständighet af mycket stor vikt, 
är järn icke bättre än brons som material till ett vapen eller 
ett verktyg. Godt stål är visserligen bättre än brons, men 
bronsen öfverträffar vida järn både i elasticitet och skärpa; 
och det var väl ej så lätt i dessa järnålderns barndomsdagar 
som i vår tid att få ett godt stål. Romerska författare be
rätta ock om de galler, som några mansåldrar före Kristus 
inföllo i Italien, huru deras järnsvärd voro så mjuka, att eggen 
blef slö, och hela klingan lätt böjde sig, hvarför krigaren 
midt under stridens hetta måste räta ut den igen. Ett sådant 
svärd är mycket sämre än ett bronssvärd. 

Härtill kommer ännu en sak. Den stora öfverlägsenhet, 
som järnet i våra tider har öfver bronsen, beror i väsentlig 
mån därpå, att det förra kan erhållas i mycket större kvanti
teter än den senare. Men en sådan massproduktion af järn 
som i våra dagar har aldrig förr förekommit, och framställ
ningen af järn i stor mängd blef i själfva verket möjlig först 
efter den nyare tidens början. Det var nämligen ej förr än 
omkring halftannat årtusende efter Kristi föd., således nära tre 
tusen år efter upptäckten af järnet, som man lärde sig att 
bygga de stora masugnar, ur hvilka en ständig ström af smält 
järn flyter. Därförut hade man ej haft annat än små ugnar, 

1 Sveriges historia intill tjugonde seklet, I, sid. 12G. 
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som endast rymde en ringa mängd järnmalm och kol. Dä 
kolet var utbrunnet och malmen smält, fick ugnen svalna, 
hvarefter den på dess botten liggande jämförelsevis lilla järn
klumpen uttogs, samt ugnen fylldes och tändes på nytt. 

Det är, såsom vi sett, en stor skilnad mellan åsikterna 
om järnålderns början i Södern och i Norden nu och för om
kring sjuttio år sedan. 

Förr antog man allmänt, att järnet varit kändt i Egypten 
och västra Asien flera årtusenden före vår tideräknings början, 
således långt tidigare än vi nu måste sätta järnålderns början 
där. Och samtidigt trodde man, att järnets bruk blifvit allmänt 
i den skandinaviska Norden mycket senare, än fallet verk
ligen är. 

Åsikterna om den tid, då järnåldern börjat här i Norden 
hafva varit synnerligen växlande1. 

År 1836 säger Thomsen2: "Antager man, at en indvand-
ring er skeet her til Norden af sydligere ländes folkeslag, om
trent ved Julius Cajsars tid, er det rimeligt at de indvandrede, 
som hade kjendt jernet, der i den tid var i almindelig brug i 
Syden, have indbragt det med sig her til Norden." 

Redan 5 år. därefter framställer däremot Worsaae3 den 
mening, att "redskaber og väben af bronze i Danmark ere 
blevne anvendte långt ned i hedenskabet, ja måske endogså 
til henimod Christendomens förste begyndelse (826)." Han 
utvecklar denna åsikt närmare år 1843, då han säger4, att 
järnåldern visserligen redan omkring det 5:te eller 6:te år
hundradet efter Kristus, och troligen ännu tidigare, hade börjat 
i det nuvarande Sverige och Norge, men att den icke "kan 

1 Den nu följande redogörelsen för de äldre åsikterna om denna vik
tiga fråga är hufvudsakligcn densamma, som den jag lämnat i Från järn
åldern (Stockholm, 1869), sid. 10-18. 

2 Ledetraad til nordisk Oldkyndighed (Kjöbenhavn, 1836), sid. 60. 
3 Annaler for nordisk Oldkyndighed, 1840-41, sid. 159, 160. 
4 Danmarks Oldtid, sid. 58. 
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vaere grundfaestet tidligere i Danmark end omtrent i det 8:de 
eller 9:de århundrede". Skälen till denna, såsom det först 
synes ganska egendomliga åsikt äro hufvudsakligen hämtade 
därifrån, att man då kände ett så ringa antal danska forn
saker, som man ansåg sig kunna hänföra till järnåldern, un
der det att nästan hvarje grafhög i det egentliga Sverige och 
Norge visat sig höra till denna tid. 

Worsaae modifierar något denna åsikt, så vidt den rör 
Danmark, redan 18461. Han antager då, att svear och norrmän 
omkring början af det 6:te århundradet efter Kristus allmänt 
begagnade järnet; att bronskulturen möjligen gick under i 
Götaland i det 6:te eller början af 7:de århundradet, men i 
Danmark först omkring 700, sedan brons- och järnvapen varit 
begagnade där vid sidan af hvarandra under ett eller två år
hundraden. 

De närmast följande åren sysselsätter sig Worsaae fort
farande med denna fråga. Grunderna för sin öfvertygelse om 
järnets senare inträngande i Danmark än i den öfriga Norden 
framlägger han2 genom att meddela en detaljerad beskrifning 
på (enligt planen) alla då kända fynd från järnålderns grafvar i 
Danmark. Samtidigt redogör han för några fynd af romerska 
fornsaker i Danmark, isynnerhet fynden från Nörre-Broby och 
Byrsted3. Worsaae fann redan nu, att de på sistnämnda båda 
ställen anträffade romerska saker borde hänföras till "de förste 
århundreder efter Chr., eller rettere til den senere keisertid", 
samt att de till dessa fynd hörande fornsaker hade en mycket 
stor öfverensstämmelse med dem, som vanligen finnas i de 
större begrafningsplatserna från järnåldern i Danmark4. 

Det hade således endast behöfts ett litet steg för att han 

1 Blekingske Mindesmarker fra Hedenold. sid. 77. 
2 Jernalderens Begyndelse i Danmark, i Annaler for nord. Oldk. 

1847, sid. 376 ff., och 1850, sid. 358 ff. 
3 Annaler f. nord. Oldk.. 1819, sid. 390. 
4 Sist anf. tidskr., sid. 397. 
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redan då hade funnit den rätta åldern för dessa allmänna 
graffält; men märkvärdigt nog tog han ännu ej ut detta steg1. 

Han såg väl, att de nyss nämnda fynden antydde en 
länge fortsatt betydlig och direkt inverkan af den romerska 
kulturen på Norden, isynnerhet på dess sydliga del2. Men 
emedan han trodde, att bronsåldern då ännu fortfor där, var 
det endast en riktig konsekvens, då han ansåg, att det var 
bronsåldern, som rönte följderna af denna inverkan. Denna 
konsekvens uttalar han klart år 1852, då han säger:3 "Adskil-
lige af broncealderens zirater i Norden (navnlig bölgezira-
terne) röbe endog indvirkning af romersk cultur, en indvirk-
ning, som vi også ligefrem kunne påvise i de mange ro
merske oldsager fra de förste århundreder efter Chr., som nu 
efterhåndcn opgraves rundtorn i de danske lande". "Det er 
tilfasldet her", heter det vidare, "som i Tyskland, Frankrige 
og England, at der mellem levningerne fra broncealderen og 
jernalderen, hvilken sidste hos os först ret traeder fuldt udviklet 
frem i det 5:te, 6:te århundrede efter Ch., ikke findes noget 
andel mellemled, end levningerne af den romerske cultur, der 
også åbenbart har dannet grundlaget for hele jernalderens på-
fölgende nyere udvikling rundtorn i Europa." 

Samma är (1852) säger Holmberg4, att göterna invandrat 
till södra Sverige under 2:dra eller 3:dje seklet före Kristus, 
att de känt järnets bruk, men att de troligen ej utbredt sig 
öfver de Danska öarna, där den keltiska stammen och kul
turen bibehållit sig längst. 

Vid denna tid, eller frän och med år 1848r', inkommo år
ligen till museet i Kjöbenhavn en mängd fornsaker från en 
torfmosse vid Allesö nära Odense på Fyen, den sedan så be-

1 Jfr Om Jernalderen i Danmark, sid. 5. 
2 Annaler f. nord. Oldk., 1849, sid. 399. 
3 Meddelelser fra Normandiet og Bretagne, i Oversigt över det 

Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger för 1852; särsk. aftryck, 
sid. 25, 26. 

4 Nordbon under hednatiden, sid. 57. 
5 (Dansk) Antiqvarisk Tidsskrift. 1848, sid. 203: 1849, sid. 44. 
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kanta Vimosen. De här funna sakerna utgjordes till en stor 
del af järnvapen. Men under flera är kunde man icke blifva 
ense om deras ålder, dels af brist på material för jämförelse, 
dels därför att man, åtminstone ej då ännu, i denna mosse 
funnit något romerskt mynt eller andra främmande saker af 
känd ålder. Man hänförde därför i början detta fynd till den 
äldre medeltiden1. Då erhöll museet i Kjöbenhavn år 1853 
ånyo en betydlig sändning af fornsaker från Vimosen. Genom 
en serie undersökningar och jämförelser funno nu Worsaae 
och Herbst, såsom det synes samtidigt, att Allesösakerna måste 
vara från ungefär samma tid som de stora gemensamma be-
grafningsplatserna från järnåldern, att dessa graffält genom 
de ofta där funna romerska sakerna visade sig tillhöra de 
första århundradena efter Kristus, och att således järnålderns 
början och herravälde i Norden inträffat mycket tidigare än 
man förut antagit. Denna viktiga upptäckt af en järnålder 
äldre än den man förut känt till och äldre än den som isyn
nerhet var så rikt representerad i Sverige och Norge, visade 
sig snart vara af stor betydelse för vår kännedom om Nor
dens äldsta kulturutveckling2. 

Den nya upptäckten offentliggjordes första gången år 
18543. Samtidigt användes den vid det då pågående omord
nandet af museet i Kjöbenhavn. Worsaae yttrar sig emeller
tid ganska försiktigt: "Endskjönt Danmark ikke blev erobret 
af Romerne, kom det dog altså fra Christi tid af til at föle 
staerke indvirkninger af Romernes höiere civilisation. Hvor-

1 Antiqvarisk Tidsskrift, 1849, sid 44; Annaler f. nord. Oldk.. 18(il, 
sid, 308. 

2 Om sättet för denna upptäckt och striden om äran däraf se Worsaae, 
Om Jernalderen i Danmark, intagen i Oversigt över det Danske Vidensk. 
Selsk. Forhandl., 1857, och Om en ny Deling af Steen- og Broncealderen, 
i Oversigt, 1859: Herbst, Varpelev Fundet, i Annaler f. nord. Oldk., 1861; 
Worsaae och Herbst, Om Opdagelsen af den aeldre Jernalder, i Aarböger 
for nord. Oldkyndighed, 1866, samt Slutningsbemarkninger, i Aarböger. 1867. 

• Worsaae, Afbildninger fra det Kongel. Museum for nordiske Old-
sager i Kjöbenhavn, sid. 58. 
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laenge broncealderens föraeldede cultur har kunnet modståe 
den indtraengende romerske culturströmning, er endnu ikke 
fuldkommen bragt på det rene. Heelt nye opdagelser 
give dog bestemte vink om, at broncealderen må vaere sluttet 
nogle århundreder tidligere, end man forhen har turdet troe, 
ja at jernalderen vistnok kan siges at vaere fuldstaendig trådt 
i kraft her endnu forinden det romerske herredömme (ved år 
400) gik tilgrunde i Britannien." 

År 1857 öfvergifver Worsaae sin äldre mening, att järn
åldern skulle hafva utvecklat sig senare i Danmark än i det 
öfriga Norden, hvarjämte han där räknar dess början i Dan
mark från tiden omkring Kristi födelse1, en åsikt hvarvid äfven 
andra forskare stannade2. 

De danska forskarna ändrade emellertid under den när
mast följande tiden sin åsikt i motsatt riktning. År 1865 räk
nade Worsaae järnåldern från tiden omkring 200 ä 300 är 
efter Kristus3, liksom Engelhardt 1868 säger, att järnet blifvit 
allmänt i Danmark först mot midten af det 3:dje århundradet 
efter Kristus4. 

De storartade, till väsentlig del af Engelhardt i dagen bragta 
mossfynden vid Thorsbjerg och Nydam i Sönder-Jylland och 
i Vimosen och Kragehul mose på Fyen, hvilka genom romer
ska mynt visade sig tillhöra tiden efter det 3:dje kristna år
hundradets början, ansågos af honom och andra vara minnen 
från de strider, som föregingo järnålderns början i Danmark. 
År 1869 visade jag emellertid, att dessa mossfynd voro min
nen från en tid, dä järnåldern länge varit härskande i landet, 
och hvarje spår af bronsåldern hunnit försvinna5. Följande 

1 Om Jernalderen i Danmark, särsk. aftryck, sid. 14 och 9. 
2 T. ex. V. Schmidt, i Compte reitdu du Congrés International d'an

thropologic et d archéologie préhistoriques. Copenhague, 1869, sid. 305. 
3 Slesvigs Oldtidsminder, sid. 45. 
4 Guide illustre du Musée des antiquités du Nord å Copenhague, 

sid. 14. — Sä sent som år 1878 vidhöll Engelhardt denna åsikt i fråga om Dan
mark, med undantag af Bornholm, där tidigare minnen frän järnåldern upp
täckts i "brandplctterno". Museet for de nordiske oldsager. 7:de uppl., sid. 28. 

5 Från järnåldern, text, sid. 17. 
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år uttalade jag ock den åsikten,1 att bronsåldern hade slutat i 
södra Skandinavien senast omkring Kristi födelse, en åsikt som 
nu delades af Worsaae2 och de flesta andra nordiska forskarna. 

Nya fynd gjorde det 1880 möjligt för mig att anse brons
åldern hafva slutat ännu tidigare inom det nordiska området, 
i det att vår bronsålders sista tid och början af vår järnålder 
skulle vara samtidiga med den efter den schweziska fyndorten 
"la Téne" uppkallade period af mellersta Europas järnålder, 
som motsvarar de fyra sista århundradena före vår tidräkning.3 

Kort därefter uttalade sig äfven såväl den norska fomfor
skaren Undset som den tyske fomforskaren Tischler för att järn
åldern börjat före Kr. föd. Undset ansåg, att vi i Norden kun
na uppvisa en börjande järnålder på den tid, då inflytelser från 
Téne-kulturen göra sig gällande, och att Téne-perioden i norra 
Tyskland har omfattat de två århundraden närmast före Kr. föd.4 

Tischler betraktade den yngre bronsåldern i Norden samtidig med 
den yngre Hallstallt-tiden, som slutar omkring 400 år före Kr.5 

Ett par år därefter kunde jag gå ännu längre, i det jag 
framlade skälen för det påstående, att "järnet börjat användas 
här i Norden redan i det 5:te århundradet före Kristus".6 Jag 
indelade nämligen bronsåldern i sex perioder och visade, att 

1 Framtiden. 1870, sid. 426. 
2 Worsaae, Ruslands og den Skandinaviske Nordens bebyggelse og 

äldste kulturforhold. i Aarböger for nord. Oldkynd.. 1872, sid. 382 (järn
åldern frän omkring Kr. föd.). — Densamme, Nordens forhislorie, i Nor
disk tidskrift. 1878, sid. 233 (järnåldern frän 100 är efter Kr. föd.). — Den
samme, Nordens forhislorie (1881), sid. 197 (järnåldern frän omkring Kr. föd.). 
— Ännu i Aarböger f. nord. Oldk., 1881, sid. 109, säger Engelhardt emel
lertid, att järnäldern börjat i det sydligaste Danmark tidigast i det 2: dra år
hundradet efter Kr. 

3 Minnen från bronsålderns slut i Norden, i Månadsbladet, 1880, sid. 
120 (tryckt i början af år 1881). 

4 Undset, Jernalderens begyndelse i Nord-Europa (Kristiania, 1881; före
talet daterad! i juli 1881), sid. 440 och 302. 

5 Tischler, Gliederung der vorrömischen Metallzeit, i Correspondenz-
Blatt d. deutschen Anthropol. Gesellsch., 1881, sid. 125. 

6 Om tidsbestämning inom bronsåldern (1885), sid. 190. 
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den sista af dessa, hvilken jag ansåg molsvara tiden mellan 
550 och 400 före Kr., var en öfvergångstid till järnåldern.1 

Från den sjätte perioden af bronsåldern afskilde jag 1892 
den yngre del, som redan då med skäl kunde göra anspråk 
på at! vara verklig järnålder, ej en öfvergångstid till denna.2 

Järnålderns början här i Norden sattes därför af mig till om
kring 500 år före Kr. föd., eller med andra ord till midten af 
det sista förkristna årtusendet. 

Äfven under den äldre delen af den period, som jag 
1885 kallade den sjätte perioden af bronsåldern, och som bil
dade öfvergängen till järnåldern, har, såsom vi af de! föregå
ende se!!, järne! varit i så allmänt bruk, att denna tid lika väl 
kan kallas början af järnåldern, som vi begagna detta uttryck 
om motsvarande perioder i Italien och mellersta Europa. 

Vi äro därför nu berättigade att säga: järnåldern har 
börjat i Skandinavien redan i det sjunde århundradet före 
Kristus. 

Den nu lämnade framställningen af de senaste årtiondenas 
växlande åsikter i denna fråga har visat, att jag endast små
ningom närmat mig sanningen. Hvarje gäng jag uttalat mig 
i frågan, har jag gjort det så, som det då föreliggande mate
rialet möjliggjorde. Det kan måhända vara skäl att härvid 
ihågkomma en viktig omständighet: ändringen i åsikten har 
alltid gått i samma riktning, i del järnåldern städse visat sig 
hafva börjat tidigare än man förut haft anledning antaga, icke 
omväxlande tidigare och senare. 

Därigenom att järnålderns början i Orienten och södra 
Europa samtidigt visat sig vara senare, än man förr antog, har 
man således kommit till i det i och för sig sannolika resultat, 

1 Samma arbete, sid. 195 och 197. 
2 Montelius, Ofversigt öfver den nordiska forntidens perioder, intill 

kristendomens införande, i Svenska Fornm.-fören.s tidskrift, 8:de bandet 
(1892), sid. 140. — Jfr min uppsats De förhistoriska perioderna i Skandi
navien, Bihang till Månadsbladet, 1893, samt den af mig författade första 
delen af Sveriges historia intill tjugonde seklet (1903), sid. 124: järnåldern 
börjar vid midten af det iista årtusendet före Kr. föd. 
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alt den nya, för hela den följande kulturutvecklingen viktiga 
metallens bruk har spridt sig frän Medelhafsländerna till våra 
trakter sä hastigt, som vi kunde hafva skäl att förutsätta, om 
vi å ena sidan taga hänsyn till den redan tidigt öppnade för
bindelsen mellan Södern och Norden och å den andra sidan 
till de ofvan angifna förhållandena, som måste medföra, att 
järnet ej genast kunde uttränga bronsen. 

I samband med den fråga, som vi nu studerat, stå ett par 
andra, hvilka också äro af stor kulturhistorisk betydelse: 

Hvar har man gjort den epokgörande upptäckten af Jär
net? Har denna upptäckt gjorts endast på ett ställe? Eller 
hafva flera människor oberoende af hvarandra i olika delar af 
världen upptäckt denna meiall? 

All Amerikas folk började begagna järn först för ungefär 
400 år sedan, då den Nya världen upptäcktes af européerna, 
är allmänt kändt. 

Lika väl bekant är, att järn sedan mycket gammal tid va
rit användt både i Indien och Kina, samt inom de områden, 
som rönt kulturinflytande från dessa länder. 

Man vet emellertid ännu alltför lite! om förhållandet mel
lan bortre Asien och de delar af Orienten, med hvilka Europa 
stod i beröring under fornliden, för at! vi nu skulle hafva 
någon anledning at! tala om elt inflytande i detta afseende 
från Indien eller Kina på sydvästra Asien och Egypten. Ej 
häller har man nu någon anledning att tänka sig kännedomen 
om järnet hafva kommit till Indien och Kina från västra Asien. 

Då vi således måste tills vidare lämna frågan om förhål
landet mellan dessa trakter i nämnda afseenden öppen, åter
står det att undersöka, om järnet blifvit upptäckt på ett eller 
flera ställen inom det stora område, som vi skulle kunna kalla 
"vår del af världen", det vill säga sydvästra Asien, Afrika och 
Europa. 

På ett fullt åtgörande sätt kan man visserligen ej för när-
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varande besvara denna fråga. Men något skäl för det anta
gandet, att denna upptäckt där gjorts på mera än ett ställe, kän
ner jag ej. Och emedan samfärdseln mellan de olika länderna 
inom detta stora område redan före den tid, då järnet uppträ
der, var så liflig, som vi nu veta, att den varit, är det san
nolikt, att järnet blifvit upptäckt på ett ställe, hvarefter känne
domen om den viktiga nyheten småningom spridt sig till alla 
de andra länderna. För min del är jag öfvertygad om, att 
detta är vida sannolikare, än att upptäckten skulle hafva gjorts 
på flera olika ställen, ehuru detta naturligtvis ej kan sägas 
vara omöjligt. 

Anse vi oss således hafva skäl antaga, att upptäckten gjorts 
på ett ställe, återstår den frågan, hvar detta ställe är atl söka. 

Man har antagit, att det varit Afrikas negrer, som gjort 
upptäckten, och att kännedomen om järnet spridt sig frän dem 
först till Egypten och därifrån till Asien och Europa.1 

Men man känner såvidt jag vet, intet om järnets begag
nande i Afrika före dess uppträdande i Egypten, och har således 
intet skäl att antaga järnets bruk vara äldre hos negrerna än 
hos Nildalens bebyggare. 

Andra forskare hafva tänkt på fenicierna, filistéerna eller 
invånarna i trakten kring Van-sjön, norr om Assyrien.2 

Sistnämnda trakt är mycket rik på järnmalm, och urgamla 
traditioner förlägga järnets hemort dit. Judarnas heliga skrifter 
berätta, att det är Tubalkain som uppfunnit järnet, och man 
har identifierat denna representant för Tubal-folket med det 
Tubal-folk, som bebodde den södra kusten af Svarta hafvet.3 

De grekiska författarna, hvilka sannolikt äro oberoende af 
de judiska, hafva å andra sidan atl berätla, huru järne! (el
ler stålet) blifvit uppfunnet af Chalyberna, ett folk som just 

1 Luschan, i Zeitschrift fiir Ethnologie, 1907, sid. 381. 
2 Samma tidskrift, 1907 sid. 347, 355. 
3 l:sta Mosebok, 4 kap., 22 v. — Belck, i Zeitschrift fiir Ethnologie 

1907, sid. 363. 
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bodde på kusten af Svarta hafvet, väster om Tubal.1 Följakt
ligen peka båda traditionerna på samma Irak!. 

Ehuru det således är uppenbart, att dessa trakter varit af 
stor betydelse för järnhandteringen i dennas äldsta tid, synes 
det mig dock vara föga sannolik!, att järne! blifvit uppfunnet där. 

Vi sågo nämligen (sid. 31), at! järnåldern ej kan ha bör
jat i Kaukasus-länderna förr än tidigast omkring 1100 år före 
Kr. föd., under det att järnet begagnas i Egypten redan under 
det 13:de århundradet. 

Ett annan tradition förlägger, såsom vi sett (sid. 32), jär
nets upptäckt till Kreta och 1400-talet före Kr. Att tidsupp
giften icke kan vara riktig, framgår emellertid däraf, att det 
först är vid Mykenae-tidens slut, således på 1100-talet, som jär
net visar sig på Kreta och i det öfriga Grekland. Huruvida 
oaktad! detla misstag i afseende på tiden någon grund kan fin
nas för uppgiften om, att upptäckten gjorts på nämnda ö, hvil
ken jus! vid ifrågavarande lid spelade en sior historisk roll, är 
ännu för tidigt att med säkerhet afgöra. 

Ett annat på järn rikt område, som man i detta samman
hang bör tänka på, är Noricum, landet mellan Adriatiska haf-
vets nordspets och Donau, en trakt, som af de romerska för
fattarna ofta omtalas såsom berömdt för sitt järn och sitt stål. 
Om järnet hade blifvit upptäckt inom detta till det nordöstra 
Italien gränsande område, borde emellertid denna metall förr 
hafva blifvit känd i det närbelägna norra Italien än i det mera 
aflägsna mellersta Italien. Då så icke är fallet, utan järnets 
bruk bevisligen är äldre söder om Apenninerna än i Po-dalen, 
synes det mig ej vara sannolikt, att den viktiga upptäckten 
gjorts i Noricum.2 

Under sådant förhållande skulle endast den egentliga Ori
enten — sydvästra Asien och Egypten — återstå. Vi få hop
pas, att nya fakta snart komma till vår kännedom, hvilka kun-

1 Belck, anf. arb., sid. 359 och 363. 
2 Montelius, i Corresp. Blått d. deutschen Anthrop. GM., 1911, sid. 153. 
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na göra det möjligt att med säkerhet besvara den frågan, hvil
ket land det är, som kan göra anspråk på äran att vara den 
mans födelsebygd, hvilken upptäckt järnet och därmed möjlig
gjort en ny epok i kulturhistorien. 

BIDRAG TILL GOTLANDS-KYRKORNAS 

KRONOLOGI 

AF 

E M I L E K H O F F . 

(Forts, från hft 1, sid. 60). 

arlingbo kyrka. Jämte Kräklingbo brukar Barlingbo 
omtalas som uirustad med fyrsidig absid. Vi skola 
äfven här se lill, huru det förhåller sig därmed. 

Bådas byggnadshistorier erbjuda många paralleller. 
Barlingbo kyrka —fig. 11 — ligger omkring 13 km. fågel

vägen sydost om Visby. Afståndet till Kräklingbo är 2 mil. 
Den består liksom den sistnämnda af tvänne olikstora korkvad-
rater, sakrislia utmed norra sidan af den västra korkvadraten 
samt aflångt fyrsidigt långhus. Härtill kommer i olikhet mot 
Kräklingbo (ofullbordad!) torn i väster. Sockeln består kring 
hela kyrkan, äfven sakristian, af en skråfas och plint, men har 
olika profil — olika lutning af fasen — i öster och i väster. 
Den nuvarande korafdelningen har en rundbågig portal i västra 
kvadratens södra mur. Den östra korkvadraten har ett rund
bägigt fönster i norra och ett i södra väggen. I altarväggen 
ett ganska rikt gotiskt fönster. I långhuset en rik, spets
bågig portal i södra väggen åt västra ändan, längre åt öster 
i samma vägg ett högt gotiskt fönster samt i norra väggen åt 
väster ett ganska högt rundbägigt fönster. Tornet har en bred 
spetsbågig portal i norra muren och et! roseltfönsler i väster. 


