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Guldarbeten från bronsåldern, funna i Soerige. 

Av 

O S C A R M O N T E L I U S . 

»rån stenåldern i Sverige känner man för närvarande 
endast ett litet föremål av guld. Det är en pärla av 
spirallagd guldtråd (fig. 1), som jämte dolkar och pil

spetsar av flinta m. m. år 1895 upptogs ur en grav vid Hjällby 
Östergården i Hjällby socken, Gäsene härad, Västergötland, 
nära Herrljunga1. Graven, en stor hällkista med runt 
hål i den södra gaveln, är av en form, karaktäristisk 
för den sista perioden av vår yngre stenålder och för
skriver sig således från tiden omkring är 2000, eller *&. 
trän början av det andra årtusendet, före Kristi födelse. 

Från bronsåldern i Sverige känner man följande arbe
ten, som antingen helt och hållet eller delvis äro av guld: 

Skåne. 
Utan närmare uppgift: 
1. En pincett av brons (fig. 4); på den ena sidan är den 

runda skivan närmast under bågen prydd med ett pålagt, ge
nom kanternas omvikning fasthållet guldbleck. 

St. M. 14562. 
2. En kniv av brons, vars i en spiral, slutande skaft är 

omlindat med ett smalt guldband (fig. 2). 
Lunds Universitets Historiska Museum, nr 3432. 
1 Statens Historiska Museum (i det följande betecknat med St. M.) nr 

10159. Socknens och byns namn skrives också Gallby. — K-Vitterhets Aka
demiens Månadsblad, 1896, sid. 65.— MONTELIUS, Orienten och Europa, i 
Antiqvarisk tidskrift för Sverige, bd 13 (1896) sid. 189. 

ö fve ra tycke t : djur-figur fr&n Å loppe- fyndet , lerkar l«ornament frän skånsk gånggr i f t . 
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Fig. 2. »/i-

Harjagers härad. 
3. I Dagstorps socken, eller 

i trakten däromkring, har man 
funnit: 

en bronskniv (fig. 3), vars 
skaft är omlindat med ett smalt 
guldband både framför och bak
om det tvärstycke, som motsvarar 
knappen på det för bronsålderns 
4:de period karaktäristiska svärd
fäste, — jfr MONTELIUS, Minnen 
från vår forntid^, fig. 1079, — 
varav skaftet är en efterbildning. 

Lunds Universitets Historiska 
Museum, nr 11078. 

Skytts härad. 
4. Å nr 11 Hvellinge i Hvel

linge socken fann man år 1837 
under grustagning: 

en armring av guld (fig. 5), spiralvriden, med 
släta, raka ändar. Vikt 25 gram; halt 88,65 %• 

St. M. 762. — MONTELIUS, Svenska fornsaker, 
(Stockholm, 1872), fig. 126. 

Fig. 3. i/i. i 1 det följande citerade som "Minnen". 
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5. Å nr 1 Reng i Rengs socken hittades år 1873 vid gräv
ning i jorden på 2 fots djup: 

två armringar av tunt guld, med inböjda kanter, vilkas 
ändar äro tudelade och utåt upprullade i spiralskivor, samt "ett 
grovt lerkärl; i eller bredvid detta funnos inga ben". Det är 

Fig. 5. i/i. 

Fig. 6. i/i. 

ej känt, huruvida ringarna legat i eller bredvid kärlet, vilket 
blev "så skadadt, att det ej ansetts värdt att tillvaratagas". 

Den ena ringen (fig. 6) är av tunt, blekt guld, med in
böjda kanter och därinnanför brons: härigenom gav man styrka 
åt ringen, på samma gång man sparade guldet. Vikt, med 
bronsen, 26,75 gram; guldhalt 80 %. 

Den andra ringen (fig. 7), av mörkare guld, har ingen 
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brons invändigt. Spiralerna visa spår av stark nötning. Vikt 
32,47 gram; guldhalt 90 %. 

St. M. 4959. 
6. Vid Hammarlöf i Hammarlöfs socken, nära Trelleborg, 

undersökte jag år 1892 två stora gravhögar, " Björnbog" och 
"Bonhög", vardera omslutande flera gravar från bronsåldern. 

a) En av gravarna i Björnhög hade, jämte bronser från 
övergångstiden mellan den 2:dra och 3:dje perioden, innehållit 
en större ekkista med ett obränt lik, vid vars huvud lågo: 

Fig. 7. i/i. 

Fig. 8. 2/3- Fig. 9. 2/3-

två spiralringar av smal, dubbel guldtråd (fig. 8), stora 
som fingerringar; vardera i fyra varv. Den ena väger 9,07 och 
den andra 8,80 gram, således tillsammans 17,87 gram. 

Bland bronserna voro ett diademliknande halssmycke (Min
nen, fig. 964), en dolk (Minnen, fig. 1009) m. m. från över
gångstiden mellan den 2:dra och 3:dje perioden. 

b) En av gravarna i Bonhög innehöll jämte brända ben, som 
legat i en mindre ekkista, en bronssyl med skaft av bernsten, 
samt andra bronser från den 4:de perioden, bland dem: 

ett kort svärd, kring vars smala tånge en liten, tunn, oregel
bunden guldskålla är böjd. 

St. M. 9169. 
7. Vid Gislöf i Gislöfs socken fann man (år 1886): 
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en armring av guld, massiv, med tjockare ändar (fig. 9); 
insidan plan, utsidan ryggad. Vikt 67,79 gram; guldhål! 87,8 %• 

Ringen hittades invid det ställe, där ett svärd från den 
3:dje perioden av bronsåldern några år tidigare anträffats. 

St. M. 7868. 
Herrestads härad. 

8. Å Ruuthsbo ägor i Bjeresjö socken fann man (år 1898) 
i en överplöjd gravhög: 

en armring av guld, jämte ett svärd och en dubbelknapp, 
samt bitar av en kniv och ett spänne, alla av brons och av typer 
från bronsålderns 3:dje period. Alla sakerna lågo tillsammans; 
inga ben iakttogos. 

Armringen bildas av en 
smal, vriden guldstång, med 
raka, släta ändar (fig. 10). Vikt 
20,71 gram. Fig. 10. 2/s. 

St. M. 10657. 
Ingelstads härad. 

9. Vid Köpinge i Köpinge socken ("Ingelstads härad*) 
fann man år 1874, vid undersökning av en gravhög, "under 
stenröse, ett utsträckt liggande skelett med hufvudet i öster 
och fötterna i väster"; intill huvudet låg: 

en liten spiralring av smal, dubbel guldtråd (= fig. 8), 
stor som en mindre fingerring; 33/i varv. Vikt 4,32 gram. 

Bredvid denna ring låg en bronskniv. Omkring vardera 
underarmen, invid handen, satt en lång spiralarmring av många 
varv; kring livet hade den döda haft ett bälte med ett slags 
bronsbeklädda fransar (—Minnen, fig. 936). 

St. M. 5318, c. 
10. "I Glimminge1, Ingelstads härad", funnos 1745 vid 

"gräfning i en backe för hemtning af landsvägsgrus: 
några stycken af ett gammalt svärd, bestående af en mest 

förergad kopparklinga och en knapp med ett annat fäste-kor
set tillhörande stycke, 

i Socknens namn skrives vanligen Glemminge. 
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Fig. 11. 2/3. 

samt ett vridet massivt guldstycke, af något öfver 1 qvar
ters längd, till 9 3/i dukaters" (34,4 grams) vikt. 

J. G. LILJEGREN, Strödda anteckningar om Fynd i Svensk 
Jord, i Vitterh. Hist. och Antikvitets Akademiens Handlingar, 

del 13 (Stockholm, 1830), sid. 
186. — Se St. M., inventariet, 
år 1746. 

Guldstycket var utan tvivel 
en uträtad armring, lik fig. 5. 

11. Ånr20 Hofby (Hoby) 
i Hofby socken, fann man år 1869 i jorden, "vid stenbtyt-
ning": 

en armring av blekt guld med skålformiga ändar (fig. 11). 
Ringen är ganska tjock, men starkt konkav på insidan; ut
sidan konvex. De skålformiga ändarna små och mycket nötta, 
både på utsidan och insidan; även själva ringen är så nött på 
utsidan, att ornamenten där blivit så gott som utplånade. Vikt 

48,02 gram; guldhalt 75 %• 
St. M. 4147. 

Jär res tads härad. 
12. Vid Gislöf i Nöbbelöfs socken fann 

man (år 1848) "i en jordbacke" (gravhög?): 
en armring av guld, vriden ("spiralreff-

lad"), med smala, raka, släta ändar (= fig. 5). 
Vikt 20,5 gram; guldhalt 8 5 % . 

St. M. 1487. 
3 Simris i Simris socken fann man (år 1858) 

"vid utjämnandet af en mindre hög": 
två spiralringar av dubbel guldtråd (fig. 12), lika varandra, 

stora ungefär som fingerringar och vägande tillsammans 15,48 
gram; guldhalt 92 %. Ringarna lågo nära varandra, 2 fot 
under högens yta. 

St. M. 2456. — Svenska forns., fig. 128. 
Albo härad. 

14. Å ägorna till Bestekille nr 7 i Mellby socken har 

Fig. 12. v 
13. Å ti 
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man (är 1882) "i ett stenröse träffat två med låga stenar om
gärdade grafvar af 7—8 fots längd och flera fots bredd". I 
den ena graven lågo ett svärd och en spjutspets av brons samt 
en i skafthå
let avslagen 
stenyxa. Ur 
den andra 
upptogs: 

en guld
armring och en del ben (utan tvi
vel obrända). 

Ringen är smal (endast 3 mm. 
i genomskärning) och vriden, med 
trinda, släta, raka ändar (= fig. 5); 
vikt 17,27 gram. 

Såväl svärdet som armringen 
förskriva sig från bronsålderns 3:dje 
period. 

St. M. 7076. — Sv. Fornm.-
förems tidskr., band 6, sid. 54. 

Villands härad. 
15. Nära Årup i Ifvetofta soc

ken har man funnit: 
en dolkstav av brons (fig. 13), 

vars klinga pä båda sidor varit be
lagd med guld; av guldet ses ännu 
lämningar på flera ställen, såväl 
på själva klingan som på stycket 
med nitarna. 

St. M. 7577. — Svenska forns., 
fig. 131.— MONTELIUS, Die Chronologie der ältesten Bronze
zeit in Nord-Deutschland und Skandinavien (Braunschweig, 
1900), sid. 29, 83, fig. 216. 

16. Å ägorna lill Fjälkinge nr 7 i Fjälkinge socken fann 
man år 1905 vid plöjning på slät mark: 

Fig. 13. Vs. 
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Fig. 14. 1/2. 

två spiralringar av guld samt fyra bronsyxor med låga 
kanter. Alla föremålen lågo tillsammans. 

Ringarna äro av smal, dubbel guldträd, vars ändar äro 
virade om varandra till en spets (fig. 14). Det är ovisst, om 
den form, som ringarna nu hava, är den ursprungliga; den 

ena bildar nu ungefär två varv, den 
andra föga mer än ett. Deras sam
manlagda vikt: 38,15 gram. 

Av de fyra bronsyxorna är en 
svensk, två engelska och en italiensk; 
den förstnämnda förskriver sig från 
slutet av vår bronsålders l:sta period. 

St. M. 12525. — MONTELIUS, The 
Chronology of the British Bronze Age, i Archaeologia, LXI 
(London, 1908), sid. 60.— Dens., Die vorklassische Chrono
logie Italiens (Stockholm, 1912), sid. 181. — Dens., Minnen, 
fig. 841. 

17. Vid Balsby i Nosaby socken fann man år 1851, på 
en stenhäll, 1,5 fot under jordytan: 

ett guldband 
(fig. 15) samt 3 mas
siva bronsyxor med 
skafthål. "Yxorna 
lågo i rad bredvid 
varandra och guld
bandet vid ena si
dan af dem". 

Guldbandet är 
plant på insidan och 

ornerat på utsidan. Vardera ändan är fyrdelad och slutar i 
fyra utåt rullade spiralskivor, av vilka det yttre paret är något 
större än det inre. Vikt 39,35 gram; guldhalt 87 %• 

Bronsyxorna äro massiva, av typer karaktäristiska för vår 
bronsålders 2:dra period (Minnen, fig. 881). 

St. M. 1665. — Svenska forns., fig. 239. 

Fig. 15. Vfc 
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Å Karsholms ägor i Österslöfs socken fann man år 
1882 under en jordfast sten en liten rund bronsdosa (= Min
nen, fig. 1049) från den 3:dje perioden, i vilken lågo: 

två spiralringar av dubbel, föga mer än 1 mm. tjock guld
tråd (fig. 16). Ringarna, som bilda nära 3 varv vardera, äro 

Fig. 16. Vi. Fig. 17. 2/:i. 

för stora för fingret, men för små för armen; den inre diame
tern omkr. 3,5 cm. Deras sammanlagda vikt är 28,23 gram. 

St. M. 7025. — Sv. Fornm.-fören-.s tidskr., band 6, sid. 53. 
I Danmark och Norra Tyskland har man flera gånger fun

nit dylika guldspiraler uti eller bredvid sådana små brons
dosor som den vid Karsholm funna1. 

19. Nära samma Karsholms sätesgård hittades år 1884 
"under gräfning i en backe" (gravhög?) "vid pass 3 fot under 
jordytan": 

en armring av guld, med 
runda skålformiga ändar(fig. 
17). Den är ej massiv, utan 
bildad av tunt guldbleck, 
vars inböjda kanter ligga Fig. 18. 2/3. 

tätt intill varandra, endast med en ganska smal springa mellan 
dem. Inuti det härigenom åstadkomna, nästan cylindriska rö
ret av guld ligger en bronsring, som ger stadga åt det hela. 
Vikt med bronsen 64,64 gram. 

St. M. 7446. — Sv. Fornm.-fören:s tidskr.. band 6, sid. 54. 

' 1 Nationalmuseet i Köpenhamn, B 1068; B 1863 (jfr nr 9592). - Meck-
lenb. Jahrbiicher, 5, sid. 33; 22, sid. 286; 46, sid. 300. Jfr fyndet från 
Schwochow i Stettins Museum. 
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Luggude härad. 
20. Vid Gantofta i Kvistofta socken fann man år 1811: 
en guldarmring, pä vilken 5 långa spiralringar av enkel 

guldtråd voro uppträdda. 
Armringen (fig. 18) är massiv, trind, med tjockare, tvärt 

avskurna ändar. Vikt 54,6 gram. 

Fig. 20. 2/3. 

Fig. 19. Vi. 

Spiralerna, vilka 
äro ungefär av en fin-
gerrings vidd, sluta vid 
vardera ändan i en spi
ralskiva (fig. 19); dessa 
skivor äro hårt rullade 

av ett smalt, tunt, på kant stå
ende band. Tre ringar hava 
spiralskivorna kvar vid båda 
ändarna, men två, av vilka en 
är itubruten, hava nu endast 
vid ena ändan en sådan skiva, 
under det att den andra ändan 
är avbruten. Den avbildade 
spiralen väger 28,39 gram. 

Alla ringarnas sammanlagda vikt är 187 gram; halt 85,4%-
St. M. 396. 
21. A Rya Katslösa ägor i Kvistofta socken fann man år 

1837 "under gräfvning i en jordvall": 
en präktig armring av massivt guld (fig. 20), med stora 

skålformiga ändar; ringen nästan trind i genomskärning. Vikt 
187 gram; guldhalt 81,6 %. 

St. M. 769. — Sv. forns., fig. 241. 
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Halland. 

Höks härad. 
22. Vid Björkered i Hasslöfs socken, pä Hallands ås, 

fann man år 1865 under potatisupptagning i en åker: 
en armring, bildad av ett tunt, hopvikt guldbleck med 

tvärt avskurna ändar (fig. 21). Guldet är sä tunt, att man 
vore frestad att tänka sig det endast som beklädnaden av en 
bronsring, ungefär så som fallet är med de här ovan omta
lade ringarna frän Reng och Karsholm i Skåne. Vikt 7,86 
gram; guldhalt 90 %. 

St. M. 3442.—MONTELIUS, Halländska forn
saker i Statens Historiska Museum, i Hallands 
Fornminnes-Förenings Årsskrift, 1868 (Halmstad 
1868), sid. 51, pl. 1 fig. 4. 

Årstads härad. 
23. Under grävning på det invid havet 

liggande Smörkulleberget, på Bobergs bys ägor 
i Skrea socken, söder om Ätrans nedersta lopp 
och Falkenberg, upptäckte man i maj 1859 om
kring en halv fot under jordytan, invid en sten
häll: 

en skål av tunt guld, prydd med drivna 
sirater: kretsar av koncentriska ringar m. m. 
(fig. 23). Guldets tjocklek mindre än 1 mm. Vikt 70,13 gram; 
guldhalt 82 %. 

St. M. 2604. — Hall. Fornm.-Förems årsskr., 1868, sid. 
62, med 2 fig. å sid. 63. — Sv. forns., fig. 249. 

24. I "Borgarkullen" å Vessige ägor i Vessige socken, 
på västra sidan av Ätran, fann man år 1852: 

en pincett av guld, prydd med zigzaglinjer och tre drivna 
punkter på vardera sidan (fig. 22). Vikt 8,os gram; guldhalt 
80,6 %. 

St. M. 1798. — Hall. Fornm.-Fören:s årsskr, 1868, sid. 
65, pl. 1 fig. 1. — Sv. forns., fig. 201. 

;::.illlii!iPw 

Fig. 22. i/i. 
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Fig. 23 a. 3/4. 

Fig. 23 b. 3/4. 
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Himle härad. 
25. Å ägorna till nr 4 Blixtorp i Hunestads socken fann 

man år 1865 på en två år förut 
odlad åker: 

en armring, bildad av en 
smal, vriden ("spiralrefflad") 
guldten (fig. 24). Vardera än
dan kluven i två smala, fyrkantiga, nu tillbakaböjda tenar. 
Troligen hava de en gång varit hoprullade i små spiralskivor 
såsom å fig. 57. Vikt 30,6 gram; guldhalt 91 %. 

Fig. 24. 2/3. 

Fig. 25. i/i. 

St. M. 3341. — Hall. Fornm.-Fören.s årsskr., 1869, sid. 
71, pl. 1 fig. 3. 

26. På utmarken till nr 11 Hunestad i Hunestads socken 
hittades år 1883: 

en massiv armring av guld med runda skålformiga ändar 
och 4 spiralarmringar av smal, dubbel guldtråd. 

Armringen, (fig. 25), som väger 80,8 gram, visar tydliga 
spår av långvarigt begagnande. 
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De 4 spiralringarna (fig. 26) väga tillsammans 45,2 gram. 
Guldets halt är 81,3 %; den bleka färgen antyder, att 

guldet är starkt blandat med silver. 
St. M. 7202. — Månadsbladet. 1884, sid. 1.—So. Fornm.-

fören^ tidskr., band 6, sid. 65. 
27. På Måsarps ägor i Lindbergs socken hittades år 1862 

vid torvupptagning i en mosse på omkring 4 fots djup: 
en spiralring av en enkel, smal guldtråd, nu lagd i omkr. 

9 varv av 5 cm. diameter; tråden endast 1 mm. tjock. Då 
den hittades, var den "lagd i jämn spiralform af något mindre 

Fig. 26. Vi. 

diameter än nu är förhållandet, men upprefs af hittaren". Än
darna, som båda äro avbrutna, hava möjligen varit hopfogade 
med varandra, och spiralringen således bildad av dubbel guld
tråd, så som fig. 16 och 28. Vikt 22,65 gram; guldhalten 91 %. 

St. M. 2967. —Hall. Fornm.-Fören.s årsskr .,1869, sid. 72. 

Bohuslän. 
Vätte härad. 

28. Å en till Skärje i Skee socken hörande utmark fann 
man (år 1854) vid uppgrävning av en större sten: 

en armring och 4 spiralringar av smal, dubbel guldtråd. 
Armringen (fig. 27), bildas av ett tämligen tunt guldband, 

vars kanter äro invikna, varigenom ringen blir ihålig. Vardera 
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Fig. 27. 2/3 

ändan är delad i två smala tenar, utåt hoprullade till små spi
ralskivor. Vikt 28,42 gram. 

Var och en av de fyra spiralringarna består av en trind, 
slät, smal guldtråd, vars ändar äro hopfogade så som å fig. 
28 ses: de äro utplattade och hårt lindade om varandra, utan 
att spår av lödning nu synas. _ 
Antalet varv är å två ringar, 
som äro hela, 3 2/s och 2 SU. 
Ringarnas inre diameter är 
5,5 cm. 

De fyra spiralerna väga 
tillsammans 49,23 gram; guld
halten är ungefär 90 %• 

St. M. 2072. — SP . 
forns., fig. 240. — MON

TELIUS, Bohus länska forn
saker från hednatiden, i 
Bidrag till kännedom om 
Göteborgs och Bohusläns 
fornminnen och historia, 
1 (Stockholm, 
1874—79), sid. 
79, fig. 74 och 
7^ 

Fig. 29. Vi. 

Fig. 28. i/i. 

Västergötland. 

Södra Vadsbo härad. 

29. A Timmersdala Sixtensgärdens ägor i Timmersdala 
socken, hittades år 1880 "vid utspridning af jord i en mosse": 

en armring af ett smalt, dubbelvikt guldband, vars ändar 
äro virade om varandra, så att de bilda en spets (fig. 29). 
Vikt 10,24 gram; guldhalt 88 % (guldet blekt). 

St. M. 6578. — Sv. Fornm.-förens tidskr, band 5, sid. 
33, fig. 14. 
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Gudhems härad. 
30. Å Gudhems ägor i Gudhems socken fann man år 

1901 på en träda: 
en armring av rött guld med skålformiga ändar (fig. 30); 

insidan något konkav, utsidan konvex. Vikt 85,5 gram; guld
halt 98 %. 

St. M. 11402. 
Vartofta härad. 

31. I en till Tomten 
-^^^™ Wf̂ ^̂ ^̂ ~ under Dverstorp i Dimbo 

•;JC O socken hörande torvmos-
^ - se fann man år 1904, på 

omkr. 60 cm. djup och 
omkr. 9 meter "från fastlandet": 

en armring av tunt guld 
(fig. 31), med inböjda, något in
rullade kanter, som nästan beröra 
varandra; ändarna tudelade och 

utåt upprulla
de i spiralski
vor. Vikt 23,5 
gram. Guld
halt 81,3 %; 
silver 16 %. 

Fig. 30. 2/3. 

Fig. 31. 2/3. 

Fig. 32. Vi. 
St. M. 12296. 

Vilske härad. 

32. Vid Rafvelstorp i Gökhems socken hittades år 1882 
i en åker: 

en slät armring av tunt guld, vars kanter äro inrullade 
och mötas (fig. 32). Ändarna äro tudelade och utåt upprul
lade i spiralskivor. Vikt 29,5 gram. 

St. M. 7068. — Sv. Fornm.-fören.-s tidskr, band 6, sid. 69. 
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Laske härad. 
33. Å Storegårdens ägor i Österbitterna socken fann man 

år 1887 vid dikesgrävning, på ungefär 2 fots djup under jord
ytan, intill en sten: 

en massiv armring av guld — konvexo-konvex genom
skärning — med skålformiga ändar (fig. 33); utsidan av skå
larna är nött. Vikt 50,5 gram; guldhalt 81,5 %• 

St. M. 8236. 

Fig. 33. i/i. 

Fig. 34. i/i. 

Ås härad. 
34. Vid Töfve Mellomgården i Södra Vings socken fann 

man är 1914 under grävning i trädgården: 
en massiv armring av guld, med skålformiga ändar (fig. 

34); insidan något mindre kullrig än utsidan. Föga nött. Vikt 
76,46 g ram. 

St. M. 15132. 

Blekinge. 
Medelsta härad. 

35. Vid Mjövik i Nättraby socken har man år 1847 helt 
nära havsstranden funnit: 

en nästan halvklotformig skål av tunt guld med drivna 
sirater (fig. 35). Vikt 74,8 gram; guldhalt 80 

Fornvännen 1916. 2 
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Något annat forntida föremål iakttogs icke på platsen. 
St. M. 1426. — Congrés de Stockholm, 1874, sid. 505, fig. 21. 

Fig. 35. i/i. 

Fig. 36. 1/1. 

Östra härad. 
36. Vid hemmanet Hålan pä Sturkö i Sturkö socken, 

fann man i februari 1916: 
en armring av guld, liggande invid en större sten. Några 

dagar förut hade omkr. 4,5 m. från det ställe, där ringen låg, 
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påträffats två ovanpå varandra liggande bronssvärd från en 
tidig del av den 5:te perioden (lika Sv. forns., fig. 164). 

Ringen är av tunt guld, med inböjda kanter (fig. 36); de 
kluvna ändarna sluta i två små spiralskivor. Vikt 38 gram. 

St. M. 15603. 
Småland. 

Södra Möre härad (Kalmar län). 
37. Å ägorna till Fredrikslund i Voxtorps socken fann 

man år 1899 vid sprängning av en större sten: 

Fig. 37. «/i 

en armring av guld (fig. 
37). Denna låg omkr. 1 Vs fot 
djupt, nära stenen; "multna 
ben funnos, ehuru obetydligt, 
strax bredvid". F i g 3g 2/3 

Ringen äravtemligen tunt 
guld med invikna kanter och kluvna ändar, utåt upprullade i 
små spiralskivor. Vikt 30,97 gram; guldhalt 80 %• 

St. M. 11168. 
38, Vid Harby i Ljungby socken fann man (år 1893): 
2 armringar av guld (fig. 38); de "lågo på hvarandra, 1 

fot under jordytan, i en sandkulle". 
Vardera ringen är av en massiv slät guldten, vars genom

skärning är oval; insidan något konkav. Ändarna äro obe
tydligt utsvällda, tvärt avskurna, nötta. Den ena ringen väger 
108,2, den andra 87,6 gram; bådas guldhalt 83 %• 

St. M. 9260. — NILS ÅBERG, Kalmar läns bronsålder, i 
Meddelanden från Kalmar läns Fornminnesförening, IX (Kal
mar, 1915), sid. 39, fig. 39. 
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Öland. 

39. Å Gårdby bys ägor i Gårdby socken fann man år 
1889 under grävning i ett grustag: 

en spiralring av en knappt 1 mm. tjock, enkel guldtråd, 
6 varv; av storlek som en liten fingerring. Vikt 6,5 gram. 

St. M. 8566. 

Gotland. 
40. Vid Rovalls i 

Vänge socken fann man 
(år 1897) under "dikes
gräfning i ett myrland, 

Fig. 39. 2/3. bestående af svartmylla 

på grus, som om somrarna begagnas till slåttermark, men större 
delen af de öfriga årstiderna är vattendränkt": 

en armring av guld (fig. 39), samt flera bronsarbeten från 
den 5:te perioden av bronsåldern. 

Armringen är av temligen tunt guld med inböjda kanter 
och skålformiga ändar, vilka äro så starkt nötta genom ringens 

långvariga begagnande, att de för
lorat sin ursprungligen runda form. 
Vikt 58,7 gram. 

St. M. 10421. 
41. Vid Smedsgårda i Björ

ke socken fann man (år 1886) 
Fig. 40. 2/3. under dikesgrävning: 

en fingerring av smal, dubbel guldtråd; ändarna hopvridna 
lill en spets (=fig. 14). Vikt 11,12 gram. 

St. M. 8027. 
42. Vid Enbjänne (Ainbjenne) i Hogräns socken hittades 

år 1848 i en åker: 
en armring av tunt guld (fig. 40). Kanterna äro invikta; 

ingen brons invändigt. Ändarna äro icke kluvna, utan var
dera ändan har rullats upp i en spiralskiva, men åt olika håll, 
så att, då ringen satt pä armen, den ena spiralen var vänd ät 
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handen och den andra uppåt armen. Vikt 23,2 gram; guld
halt 82,3 %. 

St. M. 1449. — G. A. GUSTAFSON, Gotländska bronsålders
fynd, i Sv. Fornm.-förents tidskr., band 6, sid. 218. 

Östergötland. 
Lysings härad. 

43. I en stor gravhög vid Tjugby Brunnsgården i Heda 
socken har man funnit den fig. 41 avbildade bronsknappen, 
vilkens översida är belagd med en guldskiva. 
Guldet är så hårt pressat mot knappens yta, 
att de i bronsen anbragta siraterna ses även 
på guldet. 

Knappen upptogs ur en 8 fot under hö
gens topp anträffad stenkista, vilken också 

Fig. 41. 1/3. 

Fig. 42 a. i/2. 

Fig. 42 b. i/2. 

innehöll (obrända) människoben, samt ett svärd och en nål, båda 
av brons. Svärdet, som har smal tånge, och nålen, som har 
ett nästan klotrunt huvud, tillhöra samlingarna i Linköping. 

Emedan en alldeles dylik knapp låg i den från 4:de pe
rioden av bronsåldern härstammande graven vid Haga i Upp
land (fig. 49 här nedan), är det klart, att även denna knapp 
tillhör samma period. 

St. M. 6013. — MONTELIUS, Östergötland under hednatiden. 
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i Sv. Fornm.-fören:s tidskr., band 12 (Stockholm, 1905), sid. 
289, fig. 134. 

Nerike. 
44. Vid Örebro anträffades år 1780: 
ett ganska smalt band av blekt guld (fig. 42 a); bandets i 

Fig. 44. 2/3. 

dubbla spiraler slu
tande ändar kunde 
hakas om varandra, 
så som fig. 42 b vi
sar. Vikt 28,47 gram. 

St. M. år 1780 
(det är ej tvivel om, 
att det fig. 42 avbil
dade är detsamma 
som det vid Örebro 
funna guldband, som 
nämnda år införliva
des med museet). — 
SUNE LINDQVIST,/v-d/2 

Nerikes sten- och bronsålder, i Meddelanden från föreningen 
Örebro läns museum, V, år 1912 (Örebro, 1912), sid. 41, fig. 79. 
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Södermanland. 
Västerrekarne härad. 

45. Vid Skogstorp i Fors socken, nära Eskilstuna, fann 
man år 1864 vid nyodling, tätt under jordytan: 

två stora yxor av brons, prydda med runda guldplåtar, 
såväl på banen och på skaftets främre ända, som på ömse 
sidor om skafthålet; mitt i de två sistnämnda rundlarna hava 
bernstensstycken varit insatta (fig. 43). Yxorna äro gjutna av 
mycket tunn brons över en kärna av lera. De med brons be
klädda skaften av ek äro till stor del bevarade. 

Med sällspord frikostighet skänkte professor G. Stephens 
i Kjöbenhavn dessa präktiga, kostbara yxor till Statens Histo
riska Museum i Stockholm, där de hava nr 3573. — G. STE

PHENS, To i Sverrig fundne Processions-Öxcr, i Aarböger for 
nordisk Oldkyndighed og Historie. 1866 (Kjöbenhavn, 1866), 
sid. 120. — C. F. HERBST, Om de över en Kj&rne af brändt 
Leer stöbte Bronce-Öxer. i samma årg. av Aarböger, sid. 124. 
— MONTELIUS, i Antiqvarisk tidskrift för Sverige, band 3 (Stock
holm, 1870—73), sid. 291. 

Uppland. 
Torstuna härad. 

46. På Vappeby gärde i Torstuna socken fann man i bör
jan av 1780-talet: 

en guldarmring med skålformiga ändar; i vardera skålen 
ses ett runt hål (fig. 44). Vikten uppgives hava varit 43 *IA 
dukater (149,24 gram); ringen var således ett av de tyngsta 
guldföremål, som man känner från Sveriges bronsålder. 

Enligt lagens föreskrift blev detta dyrbara minne från 
forntiden Kungl. Maj:t och kronan hembjudet; men tyvärr in
löstes det icke; utan tvivel är det för länge sedan nedsmält. 
Vi äga kännedom om det endast genom en i Statens Histo
riska Museum förvarad färglavering jämte ett protokollsutdrag 
från Kungl. Cansli collegium av den 11 december 1783.— 
G. EKHOLM, Upplands bronsålder, i Upplands Fornminnesför
enings tidskrift, haft. XXVII (Uppsala, 1911), sid. 246. 
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Ulleråkers härad. 

47. Vid Haga i Heliga Trefaldighets eller Bondkyrko 
socken, helt nära Uppsala, undersöktes åren 1902—1903 en 
stor gravhög, efter konung Björn på Haga kallad "Kung Björns 
hög". En stor, minst 2,50 m. lång ekkista, som stått i en av 

Fig. 46. i/i. 

Fig. 47. 2/3. 

ekstammar bildad, för länge sedan sammanstörtad gravkam
mare, innehöll brända ben samt: 

ett bronssvärd, vars fästeknapp varit av massivt guld (vä
gande 8,89 gram); fästet har på båda kanterna varit prytt med 
ornerade guldplåtar, samt dessutom med en mängd små häft-
stiftliknande guldstift (fig. 45 a—d); 

två bronsknivar; den enas skaft är omlindat med guld
tråd (fig. 46); 
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ett "glasögonformigt" bronsspänne, belagt med guld(fig.47); 
fem bronsknappar, prydda med guldbeläggning (fig. 48— 

50): två lika fig. 49, två lika fig. 50, samt den fig. 48 avbil
dade. Den sistnämnda, som är belagd med guld på knappens 

översida, har den från knappen uppsti
gande stången tätt omlindad med guldtråd; 

en bronsknapp av samma typ som fig. 
48, men utan guld (Minnen, fig. 1129); p,„ 49 i 

en liten rund guldprydnad, med 
tre från kanterna inböjda flikar (fig.51); 

åtskilliga spiraler av ryggad guld
tråd (fig. 52), vilka hava en
dast 1,5 mm. inre diameter, 
och som tydligen varit lindade ^ - ^ 
kring trådar eller fransar; 

två pincetter m. m. av 
brons. 

Ett av guldstiften har analyserats: guld 81 %> 
Fi8- 48- Vl- silver 15,2 %. 

Graven förskriver sig från bronsålderns 4:de period. 

Fig. 52. Vi. 

St. M. 11915. — OSCAR ALMGREN, "Kung Björns hög" och 
andra fornlämningar vid Haga (Stockholm, 1905). 

Fig- 51. Fig. 50. Vi. 

Sollentuna härad. 

48. Å Säby ägor i Järfälla socken och ej långt från Säby-
sjön fann man år 1876 "på 3 fots djup under dy på lerbotten 
i en äng": 

2 spiralringar av guld, uppträdda på en tjock ihålig hals
ring av brons från den 4:de perioden av bronsåldern (fig. 53). 
Spiralringarna, av ungefär samma storlek som en fingerring, 
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Fig. 53. Va. 

äro av smal, dubbel guldtråd. Den ena väger 8 och den andra 
6,5 gram; guldhalten 82,5 %. 

St. M. 5790. — G. EKHOLM, Upplands bronsålder, i Upp
lands Fornm.-förenings tidskr., XXVII, sid. 239, fig. 28. 

Av den nu lämnade beskrivningen på de från Sverige 
kända guldarbetena från bronsåldern visar det sig, att många 
äro anträffade i Skåne. Nära hälften av de fynd, som inne
hållit föremål av guld eller av guldbelagd brons, är nämli
gen från nämnda landskap. Detta var ju att vänta, då Skåne 
över huvud taget är i mycket högre grad än någon annan del 
av vårt land rikt på minnen från hela denna period. 
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Nästan alla de övriga guldfynden från bronsåldern äro 
likaledes gjorda i södra Sverige. Av samtliga 49 nu kända 
fynd äro icke mindre än 44 från Götaland och av dem 22 
från Skåne och 22 från andra delar av Götaland. Härvid för
tjänar det särskild uppmärksamhet, att jämförelsevis många 
äro frän det på minnen från såväl stenåldern som brons
åldern rika Västergötland, samt att alla där funna guldföremål 
från denna tid äro armringar, således jämförelsevis betydande. 
Av de 23 i Sverige anträffade guldarmringar från den yngre 
bronsåldern1, som vi nu känna, äro 6 funna i Västergötland. 

Norr om Götaland äro endast några fä av de nu ifråga
varande fynden anträffade, samtliga i Svealand. Men bland 
dem äro ett par av stort intresse. 

Norr om Dalelven är intet guldarbete från bronsåldern 
anträffat, så vitt man nu vet. 

I så gott som alla fall kan man angiva, från vilken del 
av bronsåldern vart och ett av de omtalade arbetena förskri
ver sig. Detta har blivit möjligt, dels därigenom att många 
bland de av guld gjorda eller med guld prydda föremålen 
själva, genom sin form eller sina sirater, giva upplysning om 
den tid, som de tillhöra; dels därigenom att många guldarbe
ten anträffats tillsammans med föremål, vilkas ålder är bekant. 

Slutet av stenåldern tillhör den lilla vid Hjällby i Väster
götland (sid. 1) funna guldperlan. 

Från den senare hälften av bronså lderns första period 
förskriver sig dolkstaven från Årup (n:r 15). Att sådana vapen 
äro karaktäristiska för nämnda tid, har jag på annat ställe visat-. 

i Från den äldre bronsåldern äro 6 smala, vridna armringar kända: 
5 från Skåne och 1 frän Halland. 

2 MONTELIUS, Die Chronologie der ältesten Bronzezeit in Nord-
Deutschland und Skandinavien, särtryck ur Archiv fiir Anthropologic, XXV 
o. XXVI (Braunschweig, 1900), sid. 27. 
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Spiralerna från Fjälkinge (n:r 16) hava, såsom den jämte 
dem anträffade svenska bronsyxan visar, icke blivit nedlagda 
förrän mot slutet av den första perioden. 

Den andra per ioden tillhöra: 
Guldbandet från Balsby (n:r 17). De tre massiva brons

yxor med skafthål, bredvid vilka guldbandet låg, visa sig 
genom sin form tillhöra en tidig del av den andra perioden. 

Guldbandet från Örebro (n:r 44) är efter all sannolikhet 
ungefär samtidigt med det från Balsby1. 

De med guld och bernsten prydda bronsyxorna från 
Skogstorp (n:r 45). Formen och ornamenten (koncentriska 
kretsar) hänvisa till en sen del av den andra perioden. 

Spiralerna från Köpinge (n:r 9). De ur samma grav upp
tagna bronserna tillhöra en sen del av den andra eller 
en tidig del av den tredje perioden. 

Spiralerna från Hammarlöv (n:r 6 a). Av de i denna grav 
liggande bronserna hör halssmycket till slutet av den andra 
perioden och dolken till övergångstiden mellan den andra 
och den tredje perioden. 

Spiralerna från Simris (n:r 13) 
och Björke (n:r 41), vilka liksom de från Köpinge och 

Hammarlöv äro av smal, dubbel guldtråd, samt av samma 
storlek som dessa, tillhöra antingen den 2:dra eller den 3:dje 
perioden. 

Detsamma gäller troligen om spiralen från Gårdby 
(n:r 39). 

Den tredje perioden tillhöra: 
Armringar med något vidgade ändar och de i spiralskivor 

slutande spiralringarna från Gantofta (n:r 20). De spiralskivor, 

1 En dansk guldring, som i vardera ändan likaledes slutar i tvä par 
spiralskivor, låg i en grav frän den 2:dra perioden. MÖLLER, Ordning af 
Danmarks Oldsager, Bronzealderen (Kjöbenhavn, 1891) — i det följande 
citerat Ordning, Br., — fig. 9; Aarböger for nordisk Oldkyndighed og His
torie (i det följande citerat: Aarböger), 1891, sid. 198. 
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i vilka de senare sluta, äro mycket hårt rullade av ett smalt, 
tunt, på kant stående band, varigenom de alldeles likna de 
spiralskivor, i vilka bronsfibulorna från början av den tredje 
perioden sluta. Alldeles dylika spiralskivor känner jag ej från 
någon annan tid. Ringarna från Gantofta måste således för
skriva sig från början av den tredje perioden. 

Armringarna med något vidgade ändar från Ljungby (n:r 
38) äro troligen från ungefär samma tid som de nyssnämnda. 

Armringen från Gislöv (n:r 7) låg invid det ställe, där ett 
bronssvärd från den tredje perioden anträffats. 

De vridna armringarna från 
Hvellinge (n:r 4), 
Ruuthsbo (n:r 8), 
Glimminge (n:r 10), 
Gislöv (n:r 12), 
Bestekille (n:r 14) och 
Blixtorp (n:r 25) 
tillhöra den tredje periodens äldre del, eller möjligen 

slutet av den andra perioden, emedan sådana ringar vid 
Ruuthsbo liksom på flera ställen i Danmark och nordligaste 
Tyskland1 anträffats tillsammans med bronssvärd och andra 
arbeten från nämnda tid, under det att man, såvitt jag vet, 
aldrig funnit dem tillsammans med arbeten från någon annan tid. 

Spiralerna från Karsholm (n:r 18). Den lilla runda brons
dosa, i vilken de lågo, är av en för den tredje perioden ka
raktäristisk typ. 

Den fjärde perioden tillhöra: 
Guldskålarna från Skrea (n:r 23) och Mjövik (n:r 35). 

Sådana skålar hava flera gånger i Danmark och norra Tysk
land anträffats under förhållanden, som visa att de förskriva 
sig från denna period2. 

i MÖLLER, Ordning, Br., fig. 66; Aarböger, 1891, sid. 204, 206. 210. 
2 G. KOSSINNA, Der germanische Goldreichtum in der Bronzezeit 

(Mannus-Bibliothek. n:r 12; Wurzburg, 1913). 
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De med guld prydda svärdet och kniven, 
det guldbelagda spännet, 
de guldbelagda bronsknapparna, 
samt den smala guldspiralen m. m., som upptagits ur 

graven vid- Haga (n:r 47). 
Armringen från Enbjänne (n:r 42) tillhör sannolikt den 

fjärde perioden. En dansk guldarmring av liknande form1 

är visserligen funnen tillsammans med arbeten från övergångs
tiden mellan den andra och den tredje perioden, men ringen 
från Enbjänne är tydligen av en yngre form än denna danska 
ring och gjord av sådant tunt, omböjt guld som många arm
ringar från den fjärde och femte perioden. 

Armringarna av tunt guld med kluvna, i spiral upp
rullade ändar från: 

Reng (n:r 5), 
Skärje (n:r 28), 
Dverstorp (n:r 31), 
Rafvelstorp (n:r 32), 
Sturkö (n:r 36) och 
Voxtorp (n:r 37) 
tillhöra också efter all sannolikhet denna period eller 

början av den femte, ehuru fyndförhållandena ej giva mycken 
upplysning om deras ålder. De äro tydligen yngre än de i 
Danmark funna massiva armringar från den äldre bronsåldern, 
som också hava kluvna, i spiraler upprullade ändar-. Och 
själva ringen liknar så mycket de av tunt, stundom över 
brons böjt guld förfärdigade armringar med skålformiga eller 
tvärt avskurna ändar, som tillhöra den femte perioden. Ori
ginalet till fig. 6 är prytt med zigzaglinjer, mycket liknan
de dem, som ses på arbeten från den fjärde perioden; och 
de spiralringar av guld, som vid Skärje anträffades tillsam
mans med en av de nu ifrågavarande armringarna, hade sina 
ändar lindade om varandra på ett sätt, som talar för en sen 

i MÖLLER, Ordning. Br., fig. 167. — Aarböger, 1891, sid. 220, n:r291. 
2 MÖLLER, Ordning, Br.. fig. 7 och 8; Aarböger. 1891, sid. 198, 199. 
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del av bronsåldern. På Sturkö fann man visserligen både en 
guldarmring av denna typ och ett par bronssvärd frän början 
av den femte perioden, men ringen låg ej så nära svärden, 
att deras samtidighet är obestridlig, om än sannolik. 

Spiralerna från Järfälla (n:r 48); deras ålder — den fjärde 
periodens senare del — angives av den bronshalsring, på 
vilken de voro uppträdda. 

Spiralerna från Skärje (n:r 28) äro samtidiga med den 
jämte dem funna armringen av nyss omtalad typ. 

Spiralen frän Måsarp (n:r 27) hör möjligen likaledes till 
denna tid. 

Guldpincetten från Vessige (n:r 24) är av en under den 
fjärde perioden vanlig typ. 

De med guld prydda bronserna: 
svärdet från Hammarlöv (n:r 6 b), 
pincetten från Skåne (n:r 1), 
knivarna frän Skåne (n:r 2 och 3), samt 
knappen frän Heda (n:r 43) äro alla av typer väl kända 

från den fjärde perioden. 

Den femte perioden tillhöra: 

Armringarna med skålformiga ändar från: 
Hofby (n:r 11), 
Karsholm (n:r 19), 
Rya Kattslösa (n:r 21), 
Hunestad (n:r 26), 
Gudhem (n:r 30), 
Österbitterna (n:r 33), 
Töfve (n:r 34), 
Rovalls (n:r 40) och 
Vappeby (n:r 46). 
Fyndet vid Rovalls och flera guld- och bronsarmringar 

av denna typ, som inom det nordiska området anträffats till
sammans med föremål karaktäristiska för den femte perioden, 
— såväl dess förra som dess senare del, — visa, att många, 
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troligen de flesta, af dessa armringar förskriva sig från den 
tiden1. Några äro från den fjärde periodens senare del2. 

Armringen av tunt guld, med tvära ändar, från Björkered 
(n:r 22). Ett par armringar av samma typ äro i Danmark 
funna tillsammans med arbeten från den femte perioden3. 

Armringen från Timmersdala (n:r 29); åldern är dock svår 
att bestämma, emedan varken fyndomständigheter eller typ 
giva någon ledning. 

Spiralerna från Hunestad (n:r 26); funna jämte ovan 
nämnda armring. 

Vi se således, 
att guld redan under stenålderns sista del och brons

ålderns första period användes här, om än sällan, 
att man känner flera i Sverige funna guldsaker från den 

andra och tredje perioden, 
att man från den fjärde och femte perioden funnit ännu 

mycket flera guldarbeten här i landet, 
men att intet sådant är känt från den sjätte perioden. 
Även under järnålderns första period saknas alla guld

fynd här. De visa sig åter först under senare hälften av det 
första århundradet efter Kr. föd. 

Från hela den långa tiden av nära 800 år, mellan slutet 
av bronsålderns femte period och den senare delen av vår 
tideräknings första århundrade, känner man intet guldfynd 
från Sverige. 

* * 
* 

i MÖLLER, Ordning, Br.. fig. 328, 329, 402; Aarböger. 1891, sid. 228 
—253, fynd n:r 375—378, 606, 611, 627, 641 o. 645. — I Danmark har man 
ocksä funnit nägra dylika ringar av järn tillsammans med föremål frän slu
tet av femte perioden. MULLER, Ordning, Br., fig. 329 a; Aarböger, 1891, 
sid. 251, n:r 628. 

2 Aarböger. 1891, sid. 243, 576 o. 580; sid. 245, n:r 582. 
3 MÖLLER, Ordning. Br.. fig. 331; Aarböger, 1891, sid. 228, n:r 379 

sid. 249, n;r 623. 

Fornvännen 1916. 3 
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De allra flesta från Sverige kända guldarbetena från brons
åldern äro förfärdigade här i landet, eller åtminstone l Nor
den, det vill säga det Skandinavien och norra Tyskland om
fattande germanska området. 

Beviset härför är, — såsom vanligt, — att av de i fråga 
varande typerna många exemplar anträffats inom nämnda om
råde, och att i de flesta fall alldeles dylika arbeten icke an
träffats annorstädes. 

I fråga om sådana genom sin form jämförelsevis litet 
upplysande typer som spiralringarna av smal, dubbel guldtråd 
är det visserligen svårt att skilja mellan här arbetade eller 
från annat håll införda. Men det stora antalet inom det ger
manska området funna sådana spiraler gör det mycket sanno
likt, att åtminstone det övervägande flertalet av dem äro in
hemska arbeten. 

Säkert är, att de, som icke äro tillverkade här, hava in
förts hit söderifrån och ej västerifrån, emedan alldeles dylika 
spiraler äro talrika i trakterna söder om Östersjön, under det 
att sådana icke äro kända från de Brittiska öarna1. 

Spiralringar, stora ungefär som en finger
ring och bildade av dubbel, smal, fin guld
tråd, på vilken någon hopdragning av ändarna 
icke synes, äro till ett stort antal funna i de 
Skandinaviska länderna. De, som nu äro kända 

Fig. 54. Ungern. Vi. ^ n Sverige, äro ovan beskrivna. Även i 
Norge är denna typ representerad2, och i 

Danmark är den mycket allmän3. 

i OLSHAUSEN, Spiralringe, i Verhandlungen der Berliner Anthropo-
logischen Gesellschaft, 1886, sid. 281: "In Irland kommen sie meines Wis-
sens nicht vor". 

2 O. RYQH, Norske Oldsager (Christiania, 1885), fig. 132. 
3 V. BOYE, Oplysende Fortegnelse över de Gjenstande i det Kong. 

Museum for Nordiske Oldsager i Kiebenhavn. der er forarbeidede af eller 
prydede med ädle Metaller (Kjöbenhavn, 1859), sid. 17 följ. — A. P. MAD
SEN, Afbildninger af danske Oldsager og Mindesmwrker. Broncealderen, 
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I norra Tyskland — Schleswig-Holstein, Mecklenburg, 
Vorpommern, västra Hinterpommern (till floden Persante), 
samt Brandenburg — har man också funnit många sådana 
guldspiraler1. 

Även söder om de nu nämnda länderna, i mellersta Europa, 
förekomma liknande spiralringar av smal, dubbel guldtråd, 
dels av nu ifrågavarande typ, dels med fria ändar (fig. 54); 
där har man också funnit så väl dylika spiraler av dubbel 
bronstråd, som också andra prydnader av dubbel tråd, allt 
från bronsåldern2. 

Däremot förekomma spiralringar av dubbel guldtråd var
ken i västra3 eller östra Tyskland4. 

Suiter (Kjöbenhavn, 1872), pl. 35 fig. 8. — DENS., Afbildninger, Bronce-
alderen, Samlede Fund (Kjöbenhavn, 1872), pl. 33 fig. 2 o. 3 (frän fjärde 
perioden). — N. F. B. SEHESTED, Archwologiske Undersogelser 1878—1881 
(Kj0benhavn, 1884), pl. X fig. 1 g (inre diam. 2,2 cm.; från tredje perioden). 
— MOLLER, Ordning. Br., fig. 5. — DENS., Ordning af Broncealderens Fund, 
i Aarböger, 1891, sid. 198-201. 

1 OLSHAUSEN, i Verhandl. Berl. Anthr. Ges.. 1886, sid. 453—455 (med 
litteraturhänvisningar). — J. MESTORF, Vorgeschichtliche Alterthumer aus 
Schleswig-Holstein (Hamburg, 1885), fig. 315. — R. BELTZ, Die vorge
schichtlichen Altertiimer des Grossherzogsthums Mecklenburg-Schwerin 
(Schwerin, 1910), pl. 33 fig. 98, sid. 189 (21 spiraler kända från Mecklenb.-
Schwerin). 

2 OLSHAUSEN, i Verhandl. Berl. Anthr. Ges.. 1886, sid: 455—457 (med 
litteraturhänvisningar), och 1890, sid. 281. — Pamätky archwologické 
mlstopisné, XII (Prag, 1884), pl. 1 fig. 9 (Böhmen). — J. L. Pic, Cechy 
predhistoricke. I (Prag, 1899), pl. XI, XVII, XXI; II (1900), pl. II, pl. III, 
XXXV (alla frän Böhmen). — J. HAMPEL, Alterthumer der Bronzezeit in 
Ungarn (Budapest, 1887), pl. XLVII fig. 8 (fria ändar; vår fig. 54). 

3 OLSHAUSEN säger, i Verhandl. Berl. Anthr. Ges., 1890, sid. 282, att 
guldspiraler "ganz felilen in Grossherzogthum Oldenburg, in Hannover siid-
lich der Weser-Aller, in Braunschweig, in der Prowinz Westfalen, in Lippe 
und Kurhessen. Die Grenze dieses Gebietes zielit sich längs der Unter-
Weser und der Aller bis an die Elbe (die Altmark einschliessend), dann die 
Saale hinauf bis zur Unstrut und diese hinauf bis etwa zum Meridian von 
Erfurt, von da hiniiber nach Mainz.* 

4 'Aus Pommern rechts der Persante, sowie aus West- und Ostpreus
sen, sind Qoldspiralen uberhaupt nicht bekannt, obwohl die gleichen Ringe 
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Utom de nu omtalade spiralringar av dubbel guldtråd, 
vilka äro ungefär av en fingerrings vidd eller föga större, har 
man i Sverige även funnit spiralringar av smal, dubbel guld
tråd, vilka äro betydligt större: några av en inre diameter, 

som ligger emellan en fingerrings och en 
armrings, andra av en vanlig armrings 
storlek, andra ännu större. På några av 
dessa spiraler ses ej någon hopfogning 
av ändarna (fig. 16), på andra äro dessa 
icke hopfogade, utan tillspetsade och 
snodda kring varandra (fig. 14). Lik
nande ringar av brons, med ändarna 
snodda om varandra, äro också funna 
här1. 

Sådana större spiraler av dubbel 
guldtråd förekomma såväl i Danmark, 
som i Tyskland och Österrike2. Där 
finnas också dylika ringar av dubbel 
bronstråd. 

Långa spiralringar med ändarna upp-

in Bronze dort häufig sind . . . Es bildete die 
Persante etwa die östliche Grenze jenes alten 
durch die Qoldspiralen bezeichneten Handels". 
OLSHAUSEN, i Verhandl. Berl. Anthrop. Ges.. 1890, 
sid. 283. — Se samma Verhandl., 1886, sid. 
466, 473. 

1 MONTELIUS, Svenska fornsaker, fig. 243. 
2 BOYE, Fortegnelse, sid. 12. - WORSAAE, 

Nordiske Oldsager (Kjöbenhavn, 1859), fig. 250. 
— MADSEN, Afbildninger, Broncealderen, Suiter, 

Fig. 55. Ungern. > 3. p , 3 5 f i g 1 0 _ MÖLLER, Ordning. Bronce-
ald., fig. 4. — BELTZ, Altert. Mecklenb. pl. 

32 fig. 90, sid. 187. — OLSHAUSEN, i Verhandl. Berl. Anthr. Ges., 
1886, sid. 452—457 (med litteraturhänvisningar). — KOSINNA, Der germanische 
Ooldreichtum in der Bronzezeit. pl. X—XII. — E. VON SÄCKEN, Das Grab-
feld von Hallstatt in Oberösterreich (Wien, 1868), pl. XVII fig. 16, sid. 76 
(delvis "schnurartig gcwunden"). 
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rullade i spiralskivor, så som fig. 16 visar, finnas såväl i Dan
mark1, som i norra Tyskland2. De äro naturligtvis av enkel 
guldtråd. 

Även från mellersta Europa äro liknande, ehuru vanligen 
ej fullt lika, större och mindre ringar kända (fig. 55)8. 

Vridna armringar med raka, släta ändar, lika fig 5, är en 
även i Norge förekommande typ4. I Danmark äro många så
dana guldringar upp
grävda5. Alldeles dy
lika begagnades ock
sä i Tyskland (fig. 
56)6. Från Ungern äro 

Fig. 56. Mecklenburg. Vi. 

i BOYE, Fortegnelse, 

sid. 21. Där är ocksä en 
liknande ring av brons av
bildad. 

2 SCHRÖTERO.LlSCH,/v-/-

derico-Francisceum öder 
Grossherzogl.Ålterthiimer-
sammlung zu Ludwigslust 
(Leipzig, 1824—1837), pl. 
XXIII fig. 6. 

3 Congrés International d'anthropologic et d'archéologie préhistori
ques. Compte rendu de la 8:éme session å Budapest, 1876, vol. 2, pl. 
XXXVI (fig. 55 här ovan), XCIV, XCVI och CXIII. — J. HAMPEL, A bronz-
kor emlékei magyarhonban, II (Budapest, 1892), pl. CLXII. — På dessa 
ungerska spiralringar ligga spiralskivorna vanligen så, att de täcka öpp
ningarna vid spiralernas ändar. 

4 RYGH, Norske Oldsager, fig. 133. 
5 BOYE, Fortegnelse, sid. 10. — WORSAAE, Nord. Olds.. fig. 254. — 

BAHNSON, i Aarböger, 1886, sid. 276, 296. — DENS., i Mémoires de la So

ciété roy. des Antiquaires du Nord, 1884—89, sid. 266. — MOLLER, Ord
ning, Br., fig. 66. — DENS., i Aarböger, 1891, sid. 204 följ. 

6 SPLIETH, Inventar der Bronzealterfunde aus Schlesw.-Holst. (Kiel, 
1909), fig. 85. — BELTZ, Altert. Meckl. pl. 32 fig. 88, sid. 187 (vär fig. 56). 
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visserligen liknande guldarmringar kända1, men de äro ej all
deles lika de nordiska. 

Här i Norden har man funnit såväl armringar som hals
ringar av brons, vilka äro vridna på samma sätt som de nu 
omtalade guldarmringarna och, liksom dessa hava släta, 
raka ändar2. 

På den vridna guldarmringen frän Blixtorp (n:r 25) är 
vardera ändan kluven i två smala tenar, som sannolikt varit 

hoprullade och bildat spiralski
vor. Dylika guldarmringar av en 
smal, vriden stäng, med kluvna, 
två spiralskivor bildande ändar 
äro funna såväl i Danmark (fig. 
57)3 som i Tyskland4. Andra 
vridna guldarmringar hava var
dera ändan omböjd i en haker> 

eller i en liten spiralskiva6 eller 
trekluven och bildande tre spi
ralskivor7. 

Kluvna, i spiralskivor slutande ändar ses ock pä flera här 
i Norden funna guldringar, som icke äro vridna, utan band
formiga: på insidan plana och släta, på utsidan vanligen 
prydda med längsgående mer eller mindre framträdande åsar. 

Fig. 57. Danmark. 2/s. 

i HAMPEL, i Congrés, Budapest, pl. XLVIII fig. 3; ser ut att snarare 
hava fina, tvärgående åsar, än att vara vriden. 

2 MULLER, Ordning, Br., fig. 66 a (armringar). — BELTZ, Altert. Meck-
lenb., pl. 30 fig. 76 (halsring). — Verhandl. Berl. Anthr. Ges.. 1885, sid. 
247 (armringar). 

3 MOLLER, Ordning, Br., fig. 7 (vår fig. 57). 
4 BELTZ, Altert. Mecklenb., pl. 32 fig. 89, sid. 187. 
5 BOYE, Fortegnelse. sid. 10. 
6 MULLER, Ordning. Br., fig. 68. — SPLIETH, Inventar, fig. 86. — 

BELTZ, Altert. Mecklenb., sid. 187. — Mecklenb. Jahrb., IX, sid. 376. 
7 MADSEN, Afbildninger, Broncealderen, Suiter, pl. 35 fig. 1. 
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Några äro större än armband, troligen avsedda för håret. 
Sådana äro de från Balsby (n:r 17) och Örebro (nar 44). Det 
senare guldbandet har som vanligt endast två spiralskivor. 
Men å det förra bandet slutar vardera ändan i fyra spiral
skivor, av vilka det yttre paret är något större än det inre. 
Ett liknande, i Danmark funnet guldband har också två par 
spiralskivor vid vardera ändan (fig. 58), men där är det yttre 

dana äro funna i Dan- pjg, 58. Danmark. 2/s. 
mark (fig. 59)2, norra 
Tyskland3, Böhmen4 och Ungern (fig. 60)5. Trots den likheten, 
att de alla sluta i spiralskivor, är det dock en märkbar skill
nad mellan de i Norden och andra länder funna. 

Bronsarmband lika fig. 59 förekomma talrikt i Böhmen 
(fig. 61);G även i norra Tyskland7 och östra Bayern8 äro några 
dylika funna. Från Ungern känner man en något liknande 

typ: hårring av smal, vriden 
stång, med breda, platta ändar, 
vardera slutande i två spiral-

1 MOLLER, Ordning, Br., fig. 9. 
2 MULLER, Ordning, Br.. fig. 8. 
3 SPLIETH, Inventar, fig. 46. — 

Fig. 69. Danmark. 2/3. LINDENSCHMIT, Die Alterthumer un-
serer heidnischen Vorzeit, I: V, pl. 4 

fig. 6 (Pyritz i Pommern; ej Kyritz, se Mannus. VI, s. 299). — KOSINNA, Der 
germanische Goldreichtum in der Bronzezeit, sid. 27 (Brandenburg).—Mannus, 
VI, sid.299(Uckermark och Hannover). 

4 Mannus. VI, sid. 300, fig. 14, 15. 
5 HAMPEL, i Cong., Budapest, pl. XLVII fig. 2. 
6 Pic, Cechy predhistorické, 2 (Prag, 1900), pl. VII—XVIII; jfr. sp. 97. 
7 SPLIETH, Inventar, fig. 67. 
8 LINDENSCHMIT, Alterthiimer, I: V, pl. 4 fig. 7 (Bayreuth). — J. NAUE, 

Die Bronzezeit in Oberbayern (Miinchen, 1894), sid. 181, fig. 92 (Kelheim 
i Niederbayern). 



40 Oscar Montelius. 

Fig. 60. Ungern, i/t 

skivor1. I Italien synas sådana ringar vara mycket säll
synta2. 

De i Sverige flerstädes funna guldarmbanden med kluvna, 
i spiralskivor slutande ändar (fig. 6) likna, vad spiralskivorna 
beträffar, de nu beskrivna ringarna, men de skilja sig från dem 

i ett viktigt av-
sende. De äro 
ej massiva, utan 
gjorda av tunt 
guld, som är böjt 
på ett sådant sätt, 
att ringen, när 
den satt på ar
men, såg ut att 
vara massiv. Sex 

sådana ringar äro nu kända från Sverige. Av dem är endast 
en funnen i Skåne, de övriga i andra delar av Götaland. 
Från Danmark känner jag ej mer än två sådana ringar3, och 
från Tyskland ingen. Således är det i högsta grad sannolikt, 
att typen är svensk; om den ej 
är rent svensk, måste dess-hem
land vara Sverige eller östra 
Danmark. 

Armringar, på vilka i lik
het med den från Enbjänne (n:r 
42) vardera ändan slutar i en enda 
spiral, finnas såväl i Danmark4 

1 HAMPEL, i Congr., Budapest, 
pl. XXXIX fig. 1. 

2 MONTELIUS, Die vorklassische 
Chronologie Italiens (Stockholm, 1912), 
pl. XIII fig. 4. 

3 Den ena (MADSEN, Afbildninger, Br.-ald.. Suiter, pl. 35 fig. 2) är 
funnen i Karrebaeksminde fjord, vid Nestved, på Sjsllands sydvästra kust. 
Den andra är funnen pä Falster (Nationalmus. i Kjöbenhavn, B 7042). 

4 MOLLER, Ordning. Br., fig. 167 (guld), 54 (brons, bred), 334 (brons, 
små spiraler). 

Fig. 61. Böhmen. Vi. 
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som i Tyskland1, Böhmen2 och Ungern (fig. 62)3. De för
skriva sig frän bronsåldern och äro dels av guld, dels av 
brons. Även i Kaukasustrakten förekommer liknande ringar 
från övergångstiden mellan brons- och järnåldern (fig. 63)4. 
Ehuru ringar med dylika ändar 
således äro funna i alla dessa 
länder, är det dock sannolikt, 
att de i Norden anträffade äro 
förfärdigade här, emedan de ej 
äro fullt lika dem från de övriga 
områdena. 

1 norra Tyskland, särskilt i 
Mecklenburg, har man funnit 
många jämförelsevis smala armringar av brons, som sluta i 
en mycket stor spiralskiva vid vardera ändan (fig. 64)5. All

deles dylika ringar träffas 
någon gång i Danmark6; de 
äro uppenbarligen införda 
frän norra Tyskland, där ty
pens hemland är. 

Både halsringar7 och 

Fig. 02. Ungern 

1 Friderico-Francisceum, pl. 
XXII fig. .2 (Mecklenburg; av mas
sivt guld, vriden). 

2 Pic, Cechy predhistorické, 
1, pl. LXIII. 

3 Congr. Budapest.pllXXXVU 
(brons). 

4 E. CHANTRE, Recherches an-
thropologiques dans le Caucase, 
2 (Paris, 1886), pl. XVI (armringar 

och fingerringar); jfr pl. XVII, XVIII, XXVII, XLIX (ringar och hakar, slu
tande i spiralskivor); s. 58, f. 34. — R. VIRCHOW, Das Gräberfeld von Ko-
ban (Berlin, 1883), pl. IV fig. 17, pl. XI fig. 5. 

5 BELTZ, Altert., Mecklenb., pl. 32 fig. 87, sid. 186 ("Handbergen"). 
6 MULLER, Ordning, Br., fig. 166. 
7 MÖLLER, Ordning. Br.. fig. 52. 

Fig. 63. Kaukasus. Vi. 
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fingerringar1 slutande i en spiralskiva vid vardera ändan upp
träda under den äldre bronsåldern inom det nordiska områ
det samt i mellersta Europa. Under den yngre bronsåldern 
träffas också dylika; ofta gripa de båda ändarnas spiraler om 
varandra2. 

Först under den äldre järnåldern, Hallstatt-tiden, visa sig 
liknande ringar i västra Tyskland och Frankrike3; de synas 
då i allmänhet hava burits som benringar. Även halsringar 
med ändarna slutande i små spiraler förekomma då i dessa 
länder4. 

Fig. 64. Mecklenburg. 1/2. 

Det är emellertid icke endast ringar, vilkas ändar över
gå i spiralskivor. 

I vissa trakter sluta också många nålar, spännen, kniv
skaft och svärdsfästen på liknande sätt i spiralskivor5. 

1 Pic, Cechy perdhistorické, 2, pl. X—XXI. — BELTZ, Altert., Meck
lenb,, pl. 33 fig. 96, sid. 188. — MÖLLER, Ordning, Br., fig. 57. 

2 Sv. forns., fig. 231, 232. — MOLLER, Ordning. Br., fig. 411. 
3 LINDENSCHMIT, Alterthumer, I: V, pl. 4 fig. 1—4. — A. W. NAUE, 

Die Denkmäler der vorrömischen Metallzeit im Elsass (Strassburg, 1905), 
fig. 172, 177—179, sid. LI. — CHANTRE, Premier äge du fer (Paris, 1880), 
pl. XL1V. 

4 CHANTRE, Premier äge du fer, pl. VIII. 
5 Såsom i Italien: MONTELIUS, Die vorklassische Chronologie Italiens, 

pl. 4—6 (nålar och spännen), XV (spännen), XVIII (spännen och ringar), 
XXIII (svärdfästen), XXIV (knivskaft), sid. 203 (knivskaft), 211—219 (spännen). 
— Mellersta Europa och Skandinavien: samma arbete, sid. 228-234 (spän
nen); Sv. forns., fig. 105 (svärd), 186—192 (knivar), 214 (nål). 
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De områden i Europa, där man under bronsåldern 
plägade på detta sätt låta den smala ändan även ring 
eller annat föremål rullas ihop i en spiralskiva äro: 
de Skandinaviska länderna, norra Tyskland, Böhmen 
samt några andra områden av Österrike, Ungern och 
Italien, samt Kaukasusländerna. 

Ännu flera äro emellertid de områden i vår världsdel, 
där ringar, nålar, spännen, knivskaft o. dyl. under brons
åldern icke plägade sluta i spiralskivor. Aldrig, eller endast 
som sällsynta undantag1, finner man sådan avslutning på de 
Brittiska öarna, i Frankrike, i största delen av mellersta och 
södra Tyskland, samt av Österrike, Schweiz, på den Pyre-
näiska halvön, pä Sardinien, Sicilien, i södra Italien och på 
Balkanhalvön. Detsamma gäller om norra Afrika och främre 
Asien, med undantag av Kaukasustrakten. 

Först under järnåldern visa sig annat än undantagsvis 
spiralskivor av nu i frågavarande slag inom några av dessa 
områden. Mera allmänt kända exempel härpå äro de ovan 
omtalade fotringarna från Hallstatt-tid i västra Tyskland och 
Frankrike, samt de grekiska spännena av två eller fyra spiral
skivor2. 

* 

Guldarmringar med skålformiga ändar träffas utom i 
Sverige även i Danmark3 och norra Tyskland: Schleswig-
Holstein, Mecklenburg, Brandenburg, Pommern och West-

1 Sädana undantag äro de till bronsålderns sista tid hörande, i nägra 
nedan nämnda länder funna bronssvärd, vilkas fästen upptill sluta i ett par 
mot varandra vända spiralskivor ("Antcnnenschwerter"). MONTELIUS, i Congr., 
Stockholm, 1874, sid. 909. — Ett annat undantag är den här nedan (sid. 47) 
omtalade, frän det nordiska området till Frankrike införda guldringen. 

2 MONTELIUS, Spännen frän bronsåldern och ur dem närmast ut
vecklade former, i Antiqvar. tidskr. f. Sverige, 6:3, sid. 189. 

3 WORSAAE, Nord. Olds., fig. 260. — MADSEN, Afbildninger, Bronce-
alderen, Suiter, pl. 35 fig. 3 o. 4. — Samma arbete, Samlede Fund, pl. 12 
fig. 1. — MÖLLER, Ordning. Br.. fig. 328, 401 och 403. 
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Preussen1. Även bronsringar av samma typ äro funna här i 
det germanska området2. 

Typen är utvecklad ur armringar med vidgade ändar: 
dessa, i början föga framträdande, blevo småningom allt större, 
med kretsrund tvärgenomskärning; länge voro de massiva 
och plant avskurna, men slutligen blevo de konkava och 
skålformiga3. Såsom vanligt under bronsåldern, voro dessa 
armringar öppna, men mellanrummet mellan ändarna blev i 
många fall allt mindre (fig. 65)4, så att ändarna kommo i be
röring med varandra och stundom växte alldeles ihop (fig. 66)r>. 

Själva ringen, vilken nästan alltid, såsom fallet vanligen 
är med bronsålderns armringar, har oval form, var ursprung
ligen massiv, med rund eller oval genomskärning; senare blev 

den emellertid mer eller 
mindre konkav, och mån
gen gång var den av tunt 
guld med inåt böjda kan
ter. Stundom var guldet så 
tunt, att man måste lägga 
brons invändigt för att giva 
armbandet tillräcklig styrka. 

Utsidan av skålarna och ringen närmast dem är ej sällan 
prydd med upphöjda linjeornament (mäander). 

Mänga irländska guldarmringar från bronsåldern hava 

Fig. 65. Danmark 

i MESTORF, Alterth. Schlesw.-Holst., fig. 322. — SPLIETH, Inventar, fig. 
197. — BELTZ, Altert. Mecklenb.. pl. 41 fig. 78, sid. 250. — Baltische Stu
dien, 30, pl. I fig. 1 (Pommern). — OLSHAUSEN, i Verhandl. Berl. Anthr. 
Ges.. 1890, sid. 294, fig. 9 (Brandenburg), och sid. 295 (översikt). 

2 MÖLLER, Ordning. Br.. fig. 329. 
3 Man har föreställt rig, att de skålformiga ändarna voro avsedda för 

någon "Fiillmasse (Emaille, Koralle u. ä.)"; för ett sådant antagande finnes 
emellertid alldeles ingen grund. BELTZ, Altert. Mecklenb., sid. 250. 

4 MOLLER, Ordning, Br., fig. 401; jfr fig. 329, med ändarna mycket 
nära varandra. 

5 LINDENSCHMIT, Alterthumer, 2: VII, pl. 2. 
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visserligen skålformiga ändar1, men de äro så olika de nu om
talade från det germanska området, att man ej har anledning 
antaga något historiskt inflytande från den ena gruppen på 
den andra. 

Att de i de Skandinaviska länderna funna armringarna 
med skålformiga ändar äro förfärdigade här, är klart. 

x •.. 

kk 

Fig. 66. Tyskland. 3/4. 

Armringar av tunt guld, med inböjda kanter och tvärt 
avskurna ändar, lika fig. 21, äro också funna i Danmark2. 

i WILDE, Catalogue of the Antiquities of Gold in the Museum of 
the Royal Irish Academy (Dublin, 1862), sid. 54, fig. 587—590. Även i Ir
land voro de utvidgade ändarna först tvärt avskurna (se fig. 586), sedan 
konkava och slutligen skålformiga. Nägra av dessa, i mycket stora skålar 
slutande ringar hava en sådan form (fig. 591 — 593), att de väl ej kunnat 
användas som armringar. 

2 MÖLLER, Ordning, Br., fig. 331: 'Her sees undertiden en Bronze-
plade, som tjente til at styrke det böielige Quldblik". 
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Dylika ringar av brons förekomma också i den södra delen 
av det germanska området1. 

Tunna guldskålar liknande dem från Skrea och Mjövik 
(n:r 23 o. 35) och liksom dessa prydda med drivna ornament 
— små runda bucklor, koncentriska kretsar m. m. — äro i 
stort antal funna i Danmark2 och norra Tyskland3. Utom 
detta germanska område har man visserligen på flera ställen 
i mellersta Europa gräft upp flera guldkärl, men dessa äro 
med ett undantag ganska avvikande från dem, som anträffats 
i Sverige4. Detta undantag är en vid Rongéres nära Varen-
nes, nordväst om Roanne i departementet Allier, mitt i Frank
rike, funnen guldskål5. Tillsammans med denna skål låg ett 

1 MESTORF, Alterth. Schlesw.-Holst., fig. 329. — SPLIETH, Inventar. 
fig. 160. — BELTZ, Altert. Mecklenb.. pl. 40 fig. 64; jfr fig. 69 o. 71. 

2 Frän Danmark äro nu 27 guldskålar kända, vilka mer eller mindre 
likna de två svenska, nämligen 4 från Boeslunde på Sjaelland, 11 från La-
vindsgaard på Fyen, 3 från Eilby Lund pä Fyen, 6 frän Avernako söder om 
Fyen och 3 frän Gjerndrup i Ribe amt, Jylland. Till fyndet från Boeslunde 
hörde dessutom 2 guldkärl av flaskform; 2 dylika äro ocksä funna vid Ko-
have på Sjaelland. Härigenom blir hela antalet nu kända danska guldkärl 
frän bronsåldern 31. KOSSINNA, Der germanische Goldreichtum in der 
Bronzezeit. sid. 20—27. 

3 Frän norra Tyskland äro nu 20 guldskålar kända, vilka mer eller 
mindre likna de tvä svenska, nämligen 2 från Ladegaard i Schleswig, 1 från 
Gönnebek i Holstein, 2 frän Bornhovcd i Holstein, 2 från Albertsdorf i Hol
stein, 2 frän Langendorf i Vorpommern, 8 frän Messingwerk i Brandenburg, 
1 från Krottorp i provinsen Sachsen och 2 från Terheide i Hannover (Ost-
friesland). Därjämte har man funnit två guldkärl, som äro mera avvikande, 
det ena vid Gölenkamp i Hannover och det andra vid Werder a. d. Havel 
i Brandenburg. Hela antalet nu kända nordtyska guldkärl från bronsåldern 
är således 22. KOSSINNA, nyss anf. arb. 

4 De guldkärl, som stå de svenska närmast, ehuru de hava en annan 
form, äro funna vid Unterglauheim i Bayern. KOSSINNA, nyss anf. arb., 
sid. 20. 

5 .1. DÉCHELETTE, Les trésors de Rongéres et de Villeneuve-Saint-
Vistre, i Monuments et Mémoires publiés par t Académie des inscriptions 
et belles lettres, XIX: 2. — KOSSINNA, Neue Goldgefässe aus Frankreich, i 
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guldarmband, med kluvna i spiralskivor upprullade ändar, samt 
två spiralringar av smal, dubbel guldtråd. Då såväl skålen 

b. 

Fig. 67 a, b. Hjälm av tunnt guld. Columbia. ' I. 

som armbandet och spiralerna äro av typer främmande för 
Frankrike, men vanliga i det germanska området, är det 

Mannus, VI (1914), sid. 295. —Vid Villeneuve-S:t-Vistre fann man två, med 
drivna ornament prydda kärl av tunnt guld, men de äro flaskliknande och 
således av en annan form än de nu i fråga varande. 
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uppenbart att alla dessa saker äro införda från sistnämnda 
område1. 

Emedan, såsom nu visats, guldskålar lika de nordiska, 
ej förekomma utom det germanska området, — det enda 
undantaget är den i Frankrike funna, — är det nämligen intet 
tvivel om att dessa äro förfärdigade här2. 

Att man vid besvarande av frågan, var sådana guldkärl 
som de nu omtalade äro förfärdigade, måste taga mycken hän
syn till alla förhållanden och ej enbart till form eller orna
ment, är klart i och för sig, men framgår också därav, 
att det, när ett sådant föremål av tunt guld skall pry
das, ligger nära tillhands både att utföra ornamenten i drivet 
arbete och att därvid använda sådana motiv som de 
på våra skålar förekommande: bucklor och koncentriska kret
sar. Ett märkligt exempel på en viss likhet oberoende av 
historiskt samband hava vi i den fig. 67 återgivna huvud-
betäckning eller hjälm av tunt guld med drivna sirater, som 
i vida senare tid än bronsåldern arbetats i ett så avlägset 
land som Columbia3. 

* * 

* 

I avseende på den teknik, som använts vid förfärdigan
det av de svenska guldarbetena från bronsåldern, förtjänar det 
nämnas, att de icke alla äro gjutna, såsom fallet är med de 

1 Det bör härvid ihägkommas, att depotfyndet frän Petit-Villatte i det 
till dep. Allier gränsande dep. Cher innehöll bitar av tvä likaledes från det 
germanska området införda bronskärl, som också tillhöra den yngre brons
åldern. MONTELIUS, Om tidsbestämning inom bronsåldern, sid. 327. 

' Redan för länge sedan har jag uttalat denna åsikt. Månadsbladet, 
1881, sid. 42; Tidsbestämning inom bronsåldern, 1885, sid. 174, not 1, 
Svenska fornm.-för. tidskr., XI (1900), sid. 72; Bericht uber die Prähisto-
riker-Versammlttng 1907 in Köln, sid. 10. Se KOSSINNA, Der germ. Gold-
reichtum, sid. 9. 

3 Museum fur Völkerkunde (Hamburg), Bericht fur das Jahr 1899. 
särtryck ur Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten. 
XVII (Hamburg, 1900), sid. 7, fig. 1. 
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här inhemska bronserna från samma tid. Många äro hamrade, 
och de smala trådarna dragna. 

Konsten att löda var ej ännu känd här. 
På många av dubbel guldtråd bildade spiraler ses intet 

spär av att trådens ändar på något sätt äro förbundna med 
varandra (fig. 8); de äro tvivelsutan icke gjorda av en tråd, 
vilkens ändar sammanfogats, utan de hava med stor skicklig
het förfärdigats av en ring, som aldrig varit öppen, och som 
genom hamring eller dragning blivit stor och smal, varefter 
den lagts dubbel och fått spiralform. På andra har en sådan 
förbindelse åvägabrakts. Detta har skett antingen därigenom 
att tråden mot ändarna hamrats mycket tunn, och dessa sedan 
lindats om varandra, varvid sammanfogningen omsorgsfullt be
arbetats så, att fogen föga syntes (fig. 28), eller därigenom 
att ändarna med bibehållande av sin runda form tillspetsats, 
varefter de lindats om varandra så som fig. 14 visar. 

Från den äldre bronsåldern äro många spiraler av dubbel 
guldtråd funna, på vilka intet spår av sammanfogning ses 
(fig. 8, 12 och 16), och vilka således vittna om stor skicklig
het i guldsmedens konst. Sådana spiraler äro ock funna från 
den yngre bronsåldern (fig. 26). Många frän såväl den äldre 
som den yngre bronsåldern äro däremot bildade av en dub
bel guldtråd, som sammanfogats så, som fig. 14 och 28 visa. 

Ornamenten äro dels gjutna, dels drivna, under det att 
ornamenten pä bronsföremålen vanligen äro punsade. 

På annat ställe1 har jag fäst uppmärksamheten på, "huru 
mycket lättare och naturligare det är att med hammaren be
handla guldet än bronsen. Man kan därför utan svårighet 
förstå, att ett folk, som är vant att gjuta kärl av brons och 
pryda dem med inpunsade sirater, kan med hammaren forma 
en skål av guld och pryda den med drivna ornament. Att 
nordborna under bronsåldern verkligen varit förtrogna med 
konsten att bearbeta guldet på detta sätt, det visas också av 

1 MONTELIUS, Ett i Sverige funnet fornitaliskt bronskärl, i Svenska 
Fornm.-för. tidskr., ll:e bandet (1900), sid. 72. 

Fornvännen 1916. 4 
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sådana arbeten, om vilkas nordiska ursprung någon tvekan 
ej kan finnas. Materialet är främmande, men arbetet nordiskt. 
Detsamma gäller ju också om alla nordiska bronsarbeten från 
samma tid, emedan all i Norden under bronsåldern använd 
metall," — härvid tänkte jag på bronsen, — "måste införas 
hit från andra länder, kopparn så väl som tennet." 

Emedan guldet var ett mycket kostbart material, sparade 
man vanligen på det så mycket som möjligt. Vi finna ock, 
att man kunde driva detta sparande särdeles långt. 

Sådana armringar som fig. 6 och 11, — med kluvna, i 
spiralskivor slutande ändar och med skålformiga ändar, — 
gjordes i början massiva, av en tjock ten, vars genomskär
ning var nästan kretsrund. Sedan göres genomskärningen 

C mera oval (fig. 68 a), och snart 
• : ' - \ 

fj^ blir insidan svagt konkav eller 
^ urhålkad (fig. 68 b). Urhålk-

ningen blir allt djupare (fig. 
Fig. 68.— a genomskärning av fig. 20, ' r v & 

- b av fig. 3 5 , - c av fig. i i , —d av 6 8 c)> o c h slutligen bildas 
fig. 6, — e av fig. 27. ringen av ett tunt guldband, 

vars ändar äro inböjda eller 
inrullade, såsom fig. 68 d visar; slutligen ligga de inrullade än
darna intill varandra (fig. 68 e). Utifrån sett, kunde ett sådant 
guldarmband, liksom så många moderna, ej lätt skiljas från 
ett massivt. Då guldet mången gång är så tunt, att arm
bandets hållfasthet kunde äventyras, lades en skena eller ring 
av brons inuti guldbandet (fig. 17). 

Härigenom fick man, skulle vi kunna säga, ett slags arm
ring av brons, belagd med guld. Många andra bronsföremål 
voro ock helt eller delvis belagda med guld. Så träffa vi 
redan under den första perioden dolkstaven fig. 13, vars 
klinga varit belagd med guld. Från en senare del av den 
äldre bronsåldern hava vi bronsyxorna från Skogstorp (fig. 
43) med guldbelagda rundlar. Från den yngre bronsåldern 
hava många sådana med guld prydda arbeten kommit till 
våra dagar: svärdfästet, spännet, kniven och knapparna i 
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Håga-högen (fig. 45—50), bronsknappen fig. 41, pincetten fig. 
4, svärdet n:r 6 b, samt de med smala guldband omvirade skaf
ten på knivarna fig. 2 och 3. 

Den tunna guldplåt, som bildar beläggningen på de nu 
omtalade föremålen, hålles fast endast därigenom, att den är 
hårt pressad mot bronsen och guldets kanter omböjda kring 
bronsens. Om bronsens yta är ornerad, såsom i fig. 41, återgivas 
ornamenten i guldplåten, ungefär såsom på ett stanniolavtryck. 

Skillnaden mellan en guldbeläggning av detta slag och 
den efter bronsåldern vanliga förgyllning, som åstadkommits 
genom pålagt guldfolium, är, att guldet i senare fallet är 
ännu mycket tunnare än i det förra. Det bör emellertid ihåg-
kommas, att guldbeläggningen på den från norra Tyskland 
införda dolkstaven fig. 13 är så tunn, att man i delta fall 
skulle kunna tala om förgyllning. 

Se vi bort från enskilda företeelser och betrakta förhållan
dena i stort, visar det sig, att arbetena från den äldre brons
åldern i allmänhet äro mera massiva än de från den yngre 
bronsåldern, till vilken tid de flesta av tunt guld gjorda eller 
med guld belagda föremålen höra. 

Tänka vi icke på det sätt, varpå de i Sverige funna och 
till största delen i Sverige tillverkade guldarbetena från brons
åldern äro arbetade, utan på materialet, metallen, och fråga 
vi, huruvida det guld, som under bronsåldern användes i 
Sverige, är av inhemskt ursprung, eller hitfört från annat land, 
sä blir svaret, att det — åtminstone det allra mesta därav — 
efter all sannolikhet är av främmande härkomst. 

Den under samma tid här använda bronsen är, såsom 
material betraktad, likaledes införd från andra länder. 

Varifrån fingo våra förfäder då dessa metaller? 
Länderna österut hade såväl guld som den koppar och 

det tenn, av vilka bronsen framställdes; men de trakter inom 
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det nuvarande ryska väldet, där dessa metaller finnas, äro så 
avlägsna, att Sverige icke från dem kan hava fått någon av
sevärd kvantitet vare sig guld eller brons, i synnerhet som han
delsförbindelserna mellan nämnda trakter och Sverige under 
bronsåldern voro av jämförelsevis ringa betydelse. 

Däremot kan guld, liksom brons, hava kommit hit antingen 
västerifrån, från de Brittiska öarna, direkt över Östersjön, till 
Sveriges västkust, — eller söderifrån, från mellersta Europa, 
över norra Tyskland. 

Att guld under bronsåldern kunde komma västerifrån till 
Sverige, är så mycket naturligare, som Irland under brons
åldern var ett mycket guldrikt land. Och att något guld där
ifrån verkligen letat sig väg hit, är så mycket sannolikare, 
som samfärdseln mellan de Brittiska öarna och Sveriges väst
kust var öppnad redan långt före bronsålderns början1. 

Vi hava också fått direkta bevis för, att irländskt guld 
kom till Skandinavien under nu i fråga varande tid. I Dan
mark har man nämligen uppgrävt ett par halssmycken av 
guld från bronsåldern, vilka äro av otvivelaktig irländsk här
komst2. Dessa smycken synas emellertid icke hava kommit 
till Danmark sjövägen, utan sannolikt landvägen. Dylika ir
ländska halssmycken äro nämligen anträffade såväl i norra 
Frankrike och Belgien som i nordvästra Tyskland3. 

i MONTELIUS, Förbindelse mellan Skandinavien och vestra Europa 
före Kristi födelse, i Sv. Fornm.-för. tidskr.. bd 7 (1888), sid. 124. — DENS., 
Verbindungen zwischen Skandinavien und dem westlichen Europa vor 
Christi Gebttrt, i Archiw fiir Anthropologic, bd 19 (1891), sid. 1.—Det 
beror pä ett missförstånd, dä man antagit (Verhandl. d. BerlinerAnthrop. 
Ges., 1890, sid. 281), att de i Skandinavien funna guldspiralerna, enligt min 
åsikt, skulle vara förfärdigade av guld frän Irland; om guldspiraler har jag 
icke talat i detta sammanhang. I nu nämnda uppsats hade jag ingen anled
ning att tala om det guld, som under bronsåldern kom hit söderifrån: uppsatsen 
rörde nämligen endast förbindelsen mellan Skandinavien och västra Europa. 

2 Sv. Fornminnes-för. tidskr.. bd 7, sid. 137. 
3 G. CoFFEY, The Distribution of Gold Lunulw in heland and nord

western Europé, i Proceedings of R. Irish Academy, XXVII (1909). — 
E, C. R. ARMSTRONG, Note on a Gold Lunula found at Schulenburg, Han
nover, i The Journal of the Society of Antiquaries of Ireland, XL1I (1912), 
sid. 48. — HAHNE, i Mannus, IV, sid. 70. 
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Men guld har funnits i många andra europeiska länder 
än Ryssland och Irland. Även mellersta Europa, särskilt 
Siebenbiirgen, har lämnat mycket guld. 

Huru rikt Siebenbiirgen under bronsåldern var på guld, 
visas bland annat därav, att man år 1840 vid Czofalva i detta 
land fann nio massiva guldyxor av en för bronsåldern egen
domlig form jämte flera andra guldarbeten och en guldklump1. 

Vid granskning av alla förhållanden har jag stannat vid 
det resultat, att liksom den kvantitet brons, vilken under brons
åldern kom till Skandinavien västerifrån var obetydlig i jäm
förelse med den, som då kom hit söderifrån2, detsamma gäl
ler om guldet, och att således det allra mesta guld, — 
såsom metall betraktat, — vilket användes här i landet 
under bronsåldern, härstammar från de söder om 
Östersjön l iggande länderna. 

Det förnämsta beviset härför är, att, — såsom redan vi
sats, — alla i Sverige funna guldarbeten från bronsåldern äro 
av former, som stå i förbindelse med de från Tyskland och 
andra delar av mellersta Europa kända typerna, under det att 
ingen för de Brittiska öarna egendomlig form av guldarbeten 
anträffats i vårt land3, Betydelsen av detta förhållande ökas 
därav, att även de svenska bronsarbetena från samma tid i de 
allra flesta fall likaledes äro av former, som stå i förbindelse 
med de central-europeiska. 

Sannolikt skulle en närmare undersökning av själva gul-

1 En av guldyxorna är avbildad av LINDENSCHMIT, i Alterthumer unse-
rer heidnischen Vorzeit, 11:3, pl. 2 fig. 11 o. 12. — G. O. A. DE MORTILLET, 
Musée préhistorique (Paris, 1881), fig. 1168. — J. ARNETH, Archwologische 
Analecten, i Sitzungsberiehte der K- Akademie der Wissenschaften, VI 
(Wien, 1851), pl. XIV, sid. 10. — E. VON SÄCKEN O. F. KENNER, Die Samm
lungen des K- K- Mitnz- und Antiken-Cabinettes (Wien, 1866), sid. 344.— 
En till fyndet hörande, i nämnda Cabinett förvarad yxa "aus Blassgold" 
väger 27 3/4 lod (485 gram). De nio yxorna skulle således, om de voro lika 
tunga, tillsammans väga icke mindre än omkring 4,37 kilo. 

2 MONTELIUS, Die Chronologie der altesten Bronzezeit in Nord-
Deutschland und Skandinavien, sid. 92. 

3 Att en irländsk typ förekommer i Danmark, hava vi sett. 
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det i de svenska arbetena vara av vikt för besvarandet av 
frågan om dess härkomst. Ett förhållande, som väl stämmer 
med nyss anförda resultat, om det än ej kan ensamt anföras som 
bevis, är nämligen, att många i Sverige funna guldföremål från 
bronsåldern äro av blekt guld, ej av det "röda guld", som 
var så vanligt här under järnåldern. 

Under den senare perioden äro de flesta i Sverige funna 
smyckena av mycket rent guld, — ofta är halten 96 %, om
kring 23 karat, stundom ända till 98—99,5 %• Delvis beror 
väl detta därpå, att så många bland dem äro arbetade av 
nedsmälta romerska och byzantinska guldmynt från det 5:te år
hundradet, vilka voro av sådan finhet. 

Under bronsåldern överstiger guldhalten däremot här i 
Sverige mycket sällan 90 %. vanligen är den endast 75—85 °/0\ 
under det största delen av återstoden tydligen är silver. I de 
fall, då analysen givit upplysning även om den senare metal
len, har det också visat sig, att silverhalten varit ända till 
omkring 15 ä 16% (fynd n:r 31 och 47). 

Då silver var nästan okänt i Europa norr om Alperna 
under hela bronsåldern, kan den höga silverhalten och gul
dets därpå beroende bleka färg icke bero på någon konst
gjord legering av guld med silver, utan måste hava sin för
klaring däri, att guldmalmen varit starkt silverhaltig. Man 
har också på flera ställen funnit naturligt guld, som innehål
ler ganska mycket silver2. 

1 Av de 26 svenska guldföremäl, vilka analyserats, hava 
15 föremål en guldhalt av 75 - 8 5 %, 
8 85,1—90, 
2 . 90,1-95 och 

endast 1 innehåller mer än 95 % guld. 
Av de icke analyserade guldsakerna från vär bronsålder är det flera, 

som äro av sä blekt guld, att de tydligen äro legerade med en ganska stor 
mängd silver. 

2 Redan romarne hade iakttagit, att guld ofta innehåller mycket sil
ver; det bleka silverhaltiga guldet kallades av dem "electrum". "Dasstimmt", 
säger E. v. BIBRA, Die Bronzen und Kopferlegirungen der alten Völker (Erlan-
gen, 1869), sid. 21, "ganz gut mit den Analysen der Neuzeit. In 17 mit 
verschiedenen Qediegen-Golden angestellten Analysen fand Bourringault 2 
bis 35,07 p. Ct. Silber; G. Rose in 23 Analysen verschiedencr Sorten: 0,16 
bis 38,74 p. Ct". — Se även nästa sida. not 4 (Irland). 
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Nu visar det sig, att många såväl i Danmark1, som i 
Tyskland och Österrike-Ungern2 funna guldarbeten från brons
åldern också hava en sådan blek färg, som åstadkommes av 
stark silverhalt3. 

Såsom redan är nämnt, kan detta förhållande emellertid 
ej i och för sig anföras såsom ett bevis för, att det i Nor
den under bronsåldern använda guldet kommit hit söderifrån. 
Det visar endast, att guldets beskaffenhet ej utgör något hin
der för, att guldet kan hava införts hit från söder. 

Att de nordiska guldarbetenas bleka färg inte är något 
bevis för. metallernas härstammande från sydligare trakter fram
går därav, att bronsåldersföremål av blekt guld anträffats även 
på de Brittiska öarna och i andra delar av västra Europa4. 

I det germanska området, liksom i andra länder, har man 
1 MADSEN, Afbildninger, Stater, pl. 38 fig. 2 (skål av "sölvblandet 

guld"); Samlede Fund, pl. 25—27 (de 11 vid Lavindsgaard på Fyen funna 
guldskålarna hava en guldhalt av 19'/2- 20 karat, således 81—83 %). 

2 OLSHAUSEN, i Verhandl. Berl. Anthr. Ges., 1886, sid. 454 (armring 
av blekt guld, "das nach der Bestimmung des spec. Qewichtes 20 p. Ct. 
Silber erhält); jfr sid. 494. — Om en i Ungern funnen guldring ("Oehsen-
ring") frän bronsåldern heter det (Verhandl. Berl. Anthr. Ges., 1886, sid. 
477): "Das Gold ist ziemlich hellfarbig, wie öfters bei den ungarischen 
Oehsenringen, also vielleicht silberhaltig"; vgl. C. Qooss, Skizzen zur vor
römischen Culturgeschichte der mittlern Donau-gegenden, i Archiv f. Sie-
benburg. Landeskunde, ny följd, 14, s. 56: "Die meisten Goldfunde Sieben-
biirgens aus der vorrömischen Zeit verrathen durch jenen beträchtlichen, 
dem s iebenbi i rg ischen Golderz e igen thuml ichen S i lbe rgeha l t 
Ihre Abkunft aus e inheimischen Lagern". 

3 Tyvärr känner man för närvarande allt för få analyser av guldarbeten 
från forntiden. Det vore i hög grad önskvärt, att denna brist snart av
hjälptes. 

4 Om de i Irland funna guldarbetena frän forntiden heter det (WILDE, 
Cathalogue of the Antiquities of Gold. sid. 4), att det vanligen är 18—21 
karat (75—87,5 %) fint. 'In some of the very fine thin plates or lunulse", 
säges det vidare, 'it is found to be as high as 21 1/i carats" (90 %), 'but in 
no instance is it perfectly pure. The alloy is generally silver and little 
copper". — En analys av ett stycke i det guldförande distriktet (Wicklow) i 
sydöstra Irland uppgrävt stycke guld visade: 89 % guld, 8,1 % silver, 2,1 
% järn och spär av koppar. Här hava vi således ett direkt bevis för, att 
guldet kan av naturen vara förenat med en betydande kvantitet silver. 
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emellertid även funnit arbeten av mycket rent guld. Så inne
håller en vid Gudhem i Västergötland funnen armring (fynd 
nr 30) ej mindre än 98 % guld, och det stora vid Eberswalde, 
ej långt från Berlin uppgrävda guldfyndet från den yngre brons-
är av ungefär 99 % guld!1 

Det guld och den brons, som under bronsåldern införts 
hit, måste naturligtvis betalas. 

Ett av de viktigaste betalningsmedlen var bernsten. På de 
vägar, som bernstenshandeln följde från Skandinavien söderut, 
infördes de nämnda metallerna hit söderifrån. 

Bernsten finnes egentligen inom två områden här i Norden: 
det ena är Jylland, på vars västra kust det dyrbara ämnet 
ännu i dag samlas i avsevärd myckenhet; det andra är Preus
sens kust, i närheten av Weichselns mynning. 

Våren 1881 uttalade jag den åsikt, att allra största delen 
av den bernsten, som under stenåldern och bronsåldern ut
fördes frän det Baltiska området, kom från den Jutska halvön2. 
Då jag är nordbo, kunde man visserligen föreställa sig, att 
denna min åsikt kunnat röna inverkan härav. Men några år 
därefter uttalade doktor Otto Olshausen i Berlin samma åsikt3, 
och, emedan han är tysk, kunde man förstå, att objektiva skäl 
för uttalandet måste föreligga. 

Beviset för åsiktens riktighet är, att de metaller, som — 
jämte annat — lämnades i utbyte mot bernstenen, under hela 
bronsåldern äro mycket allmännare i södra Skandinavien än i 
de kring nedre Weichsel liggande provinserna West- och Ost-
Preussen. Och detta gäller såväl om brons som om guld. 

i KOSSINNA, Der germanische Goldreichtum, sid. 7. 
2 Månadsbladet, 1881, sid. 61. —Nägra månader senare nttalade sig dr 

Ingvald Undset i Kristiania på samma sätt. Jernalderens begyndelse i Nord-
Europa (Kristiania, 1881) sid. 295. 

3 Verhandl. Berl. Anthrop. Ges.. 1890, sid. 284. 
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Jämföra vi ett område i södra Skandinavien med ett lika 
stort område i Weichseltrakten, visar det sig, att för varje 
kilogram guld eller brons från bronsåldern, som är känt från det 
senare området, en mångfaldigt större kvantitet av samma me
tall är känt frän det Skandinaviska området1. 

Det är ock anmärkningsvärt, att Jylland visat sig vara 
rikare på guldfynd från bronsåldern än det övriga Danmark2. 

Någon tid före mitten av det sista förkristna årtusendet 
ändras emellertid detta förhållande. Skandinaviens överläg
senhet över Weichselomrädet i guld- och bronsfynd avtager 
och upphör. En av de förnämsta orsakerna härtill är utan 
tvivel, att berns tenshandelns "huvudkontor" —för att 
begagna ett modernt uttryck — flyttats från Jylland till 
trakten kring Weichselmynningen, från vilken trakt se
dan under hela den återstående forntiden, liksom ännu i dag, 
huvudmassan av bernstenen kommer. Då bernstenshandelns 
tyngdpunkt flyttades från Skandinavien, kom ej längre guld och 
brons i utbyte mot bernsten hit sä som förut. 

I Sverige, liksom i de andra Skandinaviska länderna, upp-
1 Om guldamiringarna med skålformiga ändar säger OLSHAUSEN (Ver

handl. Berl. Anthr. Ges., 1886, sid. 284): "In Deutschland halten sich die 
Ringe ausschliesslich auf der rechtcn Elbseite, dringen hier aber in ziem-
licher Anzahl iiber die Persante und in zwei Exemplaren bis nach Oliva, 
Westpreussen, vor . . . Immerhin bleibt es höchst auffallend, dass diese Ringe 
nicht iiber Oliva hinausgehcn, und dass uberhaupt Gold i rgend welcher 
Form aus der Bronze- und Ha l l s t a t t ze i t sons t in den Provinzcn 
West- und Os tpreussen nicht gefunden ist." 

2 Så säger SOPHUS MULLER {Vor Oldlid, sid. 291) om spiralringarna 
av smal guldträd, att de "foreligge i Nationalmuseet i flere hundrede exem-
plarer, dels fuldstaendigc, dels fragmenterede. En optslling i 1886 gav 182 
fund. Af disse vare 143 fra Nörrejylland, medens alle öerne tilsammen kun 
havde ydet 29 fund. Fremdeles viste fundene sig at vsre långt hyppigere 
ved Jyllands vestkyst end ved östkysten, i det de 3 vestlige amter (Thisted, 
Ringkjöbing, Ribe) havde ydet 68, men de 5 östlige (Hjörring, Aalborg, Ran
ders, Aarhus, Veile) kun 28; rigest af alle Egne var Viborgs amt, livorfra 
der forelaa 47 fund. Selvfölgelig kunne også andere forhold, befolkningens 
tsthed og dens velstand have ligget til grund for denne kjendelig uensar-
tede fordeling af fundene; men usandsynligt er det ikke, at ravets förekomst 
ved Jyllands vestkyst har vaeret vaesentlig bestemmende herved". 
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höra guldfynden vid slutet av bronsålderns 5:te period, således 
ungefär vid den tid, då Rom grundlades. Vid samma tid vi
sar sig också i andra avseenden en tillbakagäng, som skulle 
kunna bero på en minskning av den dittills rådande välmågan1. 

Med den 5:te perioden upphör i själva verket bronsåldern 
här i Norden. Den därpå följande övergångstiden till järnål
dern plägar visserligen kallas den sjätte perioden av brons
åldern, men den skulle lika väl kunna kallas den första peri
oden av järnåldern2. Av praktiska skäl torde det dock vara 
bäst att bibehålla benämningen: "bronsålderns sjätte period". 

Guldet försvinner således ur de svenska fynden samtidigt 
med den egentliga bronsålderns slut. Det finnes emellertid 
uppenbarligen intet orsakssammanhang mellan dessa båda före
teelser, emedan det ej kunde bero på järnets uppträdande, att 
guldet ej längre kom hit. Detta har sin grund i andra för
hållanden. 

I hög grad anmärkningsvärd! är det emellertid, att från 
de åtta århundraden, som följde efter den femte brons
åldersperiodens slut, — ända till mitten av det första år
hundradet efter Kristi födelse, — intet guld, så vitt vi nu veta, 
är funnet i svensk jord. Först då våra förfäder vid sist
nämnda tid kommit i lifligare beröring med romarne, börjar 
guld åter att visa sig i de svenska fynden. 

Att man haft gott om guld här i Norden under brons
åldern, visas dels därav, att man under den äldre bronsåldern 
ej sällan funnit guldarbeten i gravar, dels därav att den dyr-

1 Man har även trott sig kunna uppvisa andra orsaker till det min
skade välståndet här i Norden, såsom att klimatet försämrats, och att stora 
delar av Jyllands västkust, "bernslenskusten", blivit uppslukade av havet, 
vilket även i våra dagar inkräktat pä denna kust och de utanför densamma 
belägna öarna. 

2 MONTELIUS, i Fornvännen, 1913, sid. 75. 
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bara metallen använts ej blott till ringar, utan också till kärl 
och sådana föremål som pincetter, sylar, nålar och knappar1. 

Av de svenska fynden äro de här ovan under nr 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 14, 43 och 47 upptagna säkert gravfynd. Även 
i Danmark2 och Tyskland3 har guld anträffats i många brons
åldersgravar. 

Då man vet, huru sällan nordiska gravar från järnåldern 
innehålla arbeten av guld, är denna omständighet värd upp
märksamhet. Det vittnar om en stor välmåga, att de efter
levande kunde låta så dyrbara föremål följa den döda i graven. 

De från den yngre bronsåldern härstammande guldarbe
tena här i Sverige synas däremot, med mycket få undantag, 
hava kommit i jorden av annan anledning än som medgift åt 
de aflidna. Många av dem äro tydligen nedgrävda i jorden 
för att där förvaras, antingen ägaren ämnade framdeles åter 
taga upp dem eller icke ("depotfynd"). Detta gäller också om 
fynden från samma tid i Danmark och Tyskland. 

I de flesta fall är det ej svårt att se, vartill de svenska 
guldarbetena från bronsåldern varit avsedda. 

Många av dem äro ringar av en storlek passande för ar
men, och det lider intet tvivel, att de också varit burna som 
armringar, många så länge, att mycket tydliga spär av lång
varigt bruk synes. De skålformiga ändarna på ringar av samma 
slag som fig. 11 äro mången gång starkt nötta, någon gång 
så att en stor del av skålarna blivit bortnötta (fig. 39)4. 

i Utom den ovan under nr 24 omtalade pincetten av guld är en fun
nen i Danmark. MADSEN, Afbildninger, Bronceald., Samlede Fund, pl. 11; 
där äro ock en nål och en knapp båda av guld avbildade, som upptagits ur 
samma grav. Se även BOYE, Fortegnelse, sid. 37 (en syl av guld). 

2 S. MÖLLER, i Aarböger, 1891, sid. 198, 209, 210. 
3 OLSHAUSEN, i Verhandl. Berl. Anthr. Ges., 1886, sid. 45 följ. — 

SPLIETH, Inventar, sid. 13 följ. — BELTZ, Altert., Mecklenb., sid. 219 följ. 
4 Detta förtjänar särskild uppmärksamhet, emedan det en tid, — dä man 

ännu icke kunde känna till, att dessa ringar voro mer än halvtannat årtusende 
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Vi ha ingen anledning antaga, att någon av de guld
ringar, som äro av en armrings storlek, varit burna om benet, 
nere vid vristen, såsom många liknande ringar både i äldre 
och yngre tid. 

Däremot är det otvivelaktigt, att många guldspiraler, även 
sådana som äro ungefär av en fingerrings storlek, —• och 
ännu mera sådana, som äro något mindre eller något större, — 
varit burna icke på fingret, utan på huvudet, antingen som 
örringar, eller sannolikare som prydnad för håret. De äro 
nämligen ej funna vid handen, utan vid huvudet. 

De två guldspiraler, som upptogos ur en grav vid Hatn-
marlöf i Skåne (n:r 6 a), lågo vid huvudet, en på vardera sidan. 
Så har varit fallet även i andra gravar här i Norden1. I 
Grekland och andra länder hava också spiralringar varit an
vända som prydnader för håret2. 

Andra guldspiraler hava sannolikt under bronsåldern, — 
liksom under järnåldern, — använts som betalningsmedel, 
efter vikt3. 

. Här är ej platsen att behandla de intressanta frågorna: 
har man redan under bronsåldern känt vågen här i Sverige? 
och, i sådant fall, vilket viktsystem hade våra förfäder då? Jag 
vill endast säga, att den förra frågan utan tvekan bör kunna 
besvaras jakande. Även den senare frågan hoppas jag snart 
skall bliva utredd. Man känner nämligen ej endast de sam

äldre än den tid, om vilken sagorna tala, — antogs, att guldringarna med sä
dana skålformiga ändar varit "edsringar", använda vid avläggande av ed i 
templen. A. E. HOLMBERG, Nordbon under hednatiden (Stockholm, 1852), 
sid. 492. 

1 BELTZ säger (Altert. Mecklenb., sid. 188) om en grupp guldspira
ler: "Spiralen, die fiir den Finger zu klein, ausserdem von unregelmässiger 
Gestalt und stark verbogen sind, sind wiederholt auf öder am Kopfe in 
Frauengräbern gefunden, und man hat sie daher, mit Warscheinlichkeit, als 
Haarschmuck zum Halten von Locken öder Flechten erklärt." 

2 W. HELBIO, Das homerische Epos aus den Denkmälern erläutert, 
2:dra uppl. (Leipzig, 1887), s. 242. 

3 S. MÖLLER, Ringguld og andre Betalingsmidler i Bronzealderen, i 
Aarböger. 1886, sid. 300. 
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tida viktsystemen i Orienten och Grekland, utan man har ock 
i mellersta Europa gjort märkliga fynd dels av vikter, dels av 
metallarbeten, vilka tydligen visa, att det ena eller det andra 
i Medelhavsländerna då gängse systemet var känt norr om 
Alperna1. 

* * 

Sådana guldskålar som de fig. 23 och 35 avbildade kunna 
ej betraktas som dryckeskärl avsedda för profant bruk. Uppen
barligen hava de haft en religiös bestämmelse såsom använda 
vid gudstjänsten. 

Under sådana förhållanden är det av stort intresse, att 
den förstnämnda guldskälen (fig. 23) har hittats på ett ställe, 
som genom sitt namn Smörkulleberget visar sig hava i forna 
tider varit en offerplats. 

Benämningen "Smörkulleberget", som väl uppkommit i 
senare tid, innehåller tydligen en onödig upprepning, emedan 
"berg" och "kulle" nog i detta fall beteckna samma sak. Det 
ursprungliga namnet har utan tvivel varit "Smörkullen" eller 
"Smörkulla". Detta namn återfinnes ocksä i andra svenska 
orter2 och har uppenbarligen sin förklaring i en tradition om, 
att man under heden tid där genom "smörjningar" offrat åt 
någon gudomlighet. Höjden har måhända en gång kallats 
"Smörjkullen". 

Ett märkligt bevis för, att sådana guldskålar som de nu i 
fråga varande haft en sakral bestämmelse, hava vi i de för
hållanden, under vilka några av de i Danmark funna guld
skålarna av detta slag anträffats. 

Vid Boeslunde på Sjaelland har man nämligen i kanten 
av en naturlig, men av människohand omformad kulle, "Borg-

1 R. FORRER, Die ägyptischen, kretischen, phönikischen etc. Gewichte 
und Masse der europäischen Kupfer- Bronze- und Eisenzeit, i Jahrbuch 
der Gesellschaft fiir lothringische Geschichte und Alterthumskunde, 18:de 
årg. (Metz, 1906), sid. 1. 

2 MONTELIUS, Östergötland under hednatiden, i Sv. Fornm.-för. 
tidskr.. bd 12, sid. 14. 
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DJerg". plöjt upp sex dylika guldskålar, liggande helt nära 
jordytan. Ännu för hundra år sedan hade Borgbjerg, — lik
som templen i Eufratländerna under forntiden, — formen av 
en stympad pyramid med tre terassen Överst fanns en kvad
ratisk plan med 53 meters sida, och var och en av terasserna 
hade ungefär 10 meters höjd och 3,50 meters bredd. På kul
lens topp blevo två guldskålar upplöjda år 1842, och vid 
mellersta terassens norra kant fann man år 1874 de fyra 
andra kärlen. 

Vid foten av Borgbjerg ligger en kyrka, vilket förhållande 
är av stor vikt för den föreliggande frågan. Mången kyrka 
här i Norden, liksom i andra länder, ligger nämligen på en 
plats, som allt sedan hednatiden varit en helgedom, där man 
redan då förrättade sin gudstjänst. Och många kyrkor här i 
Sverige hava, — vilket utanför Skandinaviens gränser är 
mindre vanligt, — bibehållit sina gamla namn: Torslunda, 
Torsvi, Odenslunda, Odensvi, Frölunda, Frövi och andra. 
Dessa namn berätta oss ännu mer än ett årtusende efter 
Ansgars missionsresor, ej blott att man på de ställen, där de 
kristna nu hålla sin gudstjänst, har gjort så även under för
kasten tid, utan de låta oss också veta, åt vilken av Valhalls 
gudar man på varje plats har offrat. 

Då man har anledning antaga, att ett ställe, som nu heter 
Lund eller Lunda, i forna tider varit en offerlund, — såsom 
Torslunda, Odenslunda och Frölunda, — är det värt uppmärk
samhet, icke endast, att den kyrka, som ligger vid foten av 
det nyss nämnda Borgbjerg, heter Boeslunde, utan också att 
tre andra av de nu ifrågavarande guldskålarna anträffats vid 
det på Fyen belägna Eilby Lund, eller Eilby Lunde, såsom 
byns namn vanligen skrives. 

> —— «•• 


