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Bronsfyndet från Storkåge. 

Ett vittnesbörd om handelsförbindelser mellan Västerbotten och 

Östersjöprovinserna under äldre järnåldern. 

Av 

ERLAND HJÄRNE. 

nder 1880- och 1890-talen hopbragtes av framlidne 
häradshöfding A. F. Ekewall såsom den ledande 
själen i den av honom stiftade fornminnesföreningen 

i Skellefteå den samling av till väsentlig del inom Västerbot
tens län funna fornsaker, som befinner sig i föreningens lilla 
museilokal i nämnda stad. Den förnämsta prydnaden i denna 
även i övrigt ganska beaktansvärda samling utgöres oveder-
sägligefi av det järnåldersfynd, för vilket jag går att här nedan 
lämna en redogörelse. 

Fyndet består av följande föremål, alla av brons: två häst-
skoformiga ringspännen, ett större (fig. /, a) och ett mindre 
(fig. /, b), båda med emaljinläggningar; två bågfibulor av olika 
typer (figg. /, d, é); två föremål med knapp i änden, som pro
visoriskt kunna antagas utgöra delar av en större och en mindre 
halsring (figg. /, g, h); en spirallagd armring av degenererad 
ormhuvudtyp (bruten i tvä stycken) (fig. 1, c); fem mindre arm
ringar (figg. /, / , /, k, l, m), varav en sluten, hålväggad (av de 
öppna är en uträtad och två brutna i vardera två stycken, brotten 
förefalla recenta, vadan de liksom även den nyss nämnda ut-
rätningen1 torde ha tillkommit efter sedan föremålen kommit 
ur jorden); ett oornerat mittelparti av ytterligare en liknande 

1 Detta senare framgick av samtal med upphittaren Wikman. 
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armring, något uträtad (fig. /, «); sju större och mindre frag
ment av spiralvriden bronstråd, förmodligen fingerringar (fig. 
/ , o). 

I det av Ekewall upprättade museiinventariet, där samt
liga de uppräknade föremålen, så när som på de små finger
ringarna, omnämnas-under samma nummer (serien C n:o 11) — 
om också delvis under andra beteckningar än de ovan an
vända, meddelas vidare, att fyndet blivit "uppgrävt under en 
buske å den s. k. Svedjan i Storkåge V« fot under jorden" 
och att det kommit till museet 1892 såsom "gåva av kvarn
arbetaren Karl Wikman och herr Wolrath Mannberg i Stor
kåge". 

För att söka utröna något närmare om fyndomständighe
terna uppsökte jag i oktober 1916 på Riksantikvariens upp
drag den nyssnämnde Karl Wikman. Dels vid Sävenäs' ång
såg, där han för tillfället hade sitt arbete, dels på själva fynd
platsen invid hans bostad i Storkåge by, omkring en mil norr 
om Skellefteå, dit han på min begäran begav sig, hade jag 
med Wikman de samtal, genom vilka följande upplysningar 
erhöllos. 

Wikman är född 1858. Fyndet gjordes året efter sedan 
han gifte sig första gången, vilket skedde vid 28 års ålder. 
Uppgifterna ha kontrollerats efter kyrkoböckerna och befunnits 
stämma. Med en viss säkerhet kan alltså fyndåret bestämmas 
till 1887. Först åtskilliga år senare inlämnades fyndet till forn
minnesföreningen i Skellefteå; enligt inventariet ägde detta, 
som redan nämnt, rum 1892. Inlämnandet skedde på uppma
ning av den sedermera till Nordamerika avflyttade Wolrath 
Mannberg, son till dåvarande ägaren av Storkåge kvarn, vid 
vilken Wikman då för tiden arbetade. Mannberg hade därvid 
av Wikman fått en del av föremålen, "för att han också skulle 
vara med om att skänka något till museet", såsom W. uttryckte 
sig. Detta vore orsaken till att även Mannberg blivit nämnd 
som givare. Någon annan befattning med fyndet än den nu 
nämnda hade Mannberg aldrig haft. Härav framgår, att Wik-
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man såsom ensam hittare är den enda person, vars uppgifter 
rörande fyndomständigheterna kunna vara av något värde. 

Det var om våren, som det arbete utfördes, vid vilket fyn
det kom i dagen. Arbetet bestod i rödjande av grund för en 
ladugårdsbyggnad, uppförd på den lägenhet, som Wikman be
bor. Lägenheten är belägen på den s. k. Svedjan, en del av 
Storkåge by, som befinner sig öster om stora landsvägen från 
Skellefteå och söder om avvägen till hamnplatsen vid Kåge-
fjärden. Området utgöres av en backe med stenig och mager 
jord, som på alla sidor omgives av sänkor, vilkas djup i för
hållande till Svedjan torde växla mellan 4 och 8 m. Tyvärr 
saknar jag en exakt uppgift rörande höjden över havet; den 
torde emellertid icke vara särdeles avsevärd. 

Vid det ifrågavarande tillfället hade det bl. a. varit nöd
vändigt att bortskaffa en större sten. På södra sidan om denna 
befann sig en upphöjning av jord, som av Wikman liknades 
vid "en gammal myrstack;" myror funnos dock ej där. Upp
höjningen var beväxt med enbuskar. Dess höjd uppskattades 
nu av Wikman till "ungefär 5 kvarter eller 80 cm." Denna 
uppgift stämmer ju icke riktigt överens med inventariets notis 
"ungefär J/2 fot under jorden". På min direkta fråga om dju
pet, vid det tidigare samtalet, svarade Wikman: "De (föremå
len), lågo ej så djupt, ungefär en 9 tum under jordytan." 
Förmodligen har hans minne hunnit bli osäkert i fråga om 
den precisa nivån för fyndet. 

Då Wikman grävde i den omtalade upphöjningen med 
"jordyxan" (== spade med blad vinkelrätt från skaftet) inåt 
stenen till, framkommo föremålen "liksom i ett tag närapå". 
De lågo "alldeles i en hög" ungefär i bottnen av upphöj
ningen. Wikman kunde därför ej erinra sig något om den 
ordning, föremålen intogo i förhållande till varandra. På mina 
frågor om markens beskaffenhet, där fyndet låg, svarade han, 
att den utgjordes blott av sten och jord (s. k. pinnmo). Jor
den hade ingen som helst egendomlig färg. På direkt fråga, 
om brända benrester eller något dylikt kunnat iakttagas, för-
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nekade han detta bestämt, tilläggande: "Inte var det heller 
något stenröse, så att man kunde anta, att någon människa 
var begraven där". 

Stenen hade sedan bortskaffats och över platsen uppför
des en ekonomibyggnad, innehållande ladugård, vedbod m. m. 
Fyndplatsen utpekades emellertid av Wikman för mig på en 
punkt i vedboden intill skiljeväggen mellan denna och ladu
gårdsavdelningen. Marken var nu jämnad och företedde intet 
anmärkningsvärt. Under det omtalade grävningsarbetet gjor
des inga ytterligare fynd, vare sig på samma plats eller i när
heten. Sedan fyndet inkommit till museet, hade platsen be
sökts av häradshövding Ekewall. Wikman kunde ej bestämt 
erinra sig, om detta besök ägt rum redan sommaren 1892 eller 
först påföljande år. Härvid hade Ekewall tillsammans med 
Wikman företagit en grävning på själva fyndplatsen inne i 
ekonomibyggnaden, varvid emellertid intet som helst ytterli
gare fynd kommit i dagen. På grund av dessa upplysningar 
ansåg jag intet skäl till grävning nu föreligga. 

Jag övergår nu till Wikmans uppgifter om de funna före
målens antal och utseende. De voro "en hel hop", 9 å 10, 
möjligen flera. Wikman hade den närmaste tiden efter fyndet 
förvarat dem i en stor spiklåda, som varit nästan till hälften 
fylld av föremålen. Han hade "skickat dem hit och dit" för 
att få utrönt metallens beskaffenhet, bl. a. till en guldsmed i 
Skellefteå, vars namn han dock ej kunde erinra sig. Wikman 
trodde, att en del av dessa föremål aldrig återlämnats till ho
nom och därför ej heller kommit till museet. Han var emel
lertid övertygad, att alla de föremål, som i museet räknades 
till Storkågefyndet, vid det ifrågavarande tillfället hittats av 
honom, detta därför, att han själv varken förr eller senare 
gjort något fynd av fornsaker och emedan, så vitt han hade 
sig bekant, något dylikt fynd varken gjorts av Wolrath Mann
berg eller någon annan person i Kåge. 

Rörande föremålens utseende lämnade Wikman alldeles 
spontant följande uppgifter. Först och främst erinrade han 
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sig ett ganska stort föremål, som såg ut "nästan som en häst
sko". En av Wikman ur minnet utförd teckning ställde utom 
allt tvivel, att han härmed avsåg det större av de båda emalj
inlagda spännena. Vidare kom han ihåg en tingest, som till 
utseendet påminde om "ett pistollås eller en gevärsbygel". 
Tydligen avsågs härmed någon av de båda bågfibulorna. Yt
terligare mindes han ringar — han trodde, att det varit 4 eller 
5 sådana — som i bredd voro ej fullt en cm., och slutligen 
några helt små ringar, som voro vridna i spiral. 

Trots flera försök lyckades det mig ej att framlocka spon
tan beskrivning på mer än dessa föremål. Wikman framhöll 
dock själv, att han på grund av den långa tid, som förflutit, 
sedan fyndet gjordes, ej kunde komma ihåg allt så noga. 

Först då jag visade honom några av mig utförda teck
ningar efter till Storkågefyndet hörande föremål, tyckte han 
sig även känna igen det mindre, nålförsedda hästskospännet 
och det stora bronsföremålet (halsringen?) med knapp. På 
direkt fråga ville han även erinra sig, att de "gevärsbygellik-
nande" föremålen varit två till antalet. 

Dessa sista uppgifter äro tydligen i och för sig av mindre 
värde än de föregående, men då de överensstämma med in
ventariets vittnesbörd och dessutom ha för sig den av Wik
man framhållna omständigheten, att med all sannolikhet intet 
annat fornfynd av denna art blivit gjort i Kåge, så synas de 
dock förtjäna tilltro. Redan den stora sällsyntheten av järn
åldersfynd, framför allt från de äldre perioderna, i dessa trak
ter, talar f. ö. bestämt för att vi ha framför oss ett slutet fynd, 
och detta blir ännu sannolikare därigenom att, såsom av det 
följande skall framgå, de olika föremålen visa en nära över
ensstämmelse i fråga om såväl tidsställningen som det kultur
område, varifrån de härröra. 

Slutligen vill jag tillägga den förmodan, att åtminstone 
några av de föremål, som Wikman på sin tid lämnat ifrån 
sig, men ej återfått, av annan person tillrättaskaffats för mu
seets räkning, efter sedan fyndet i övrigt blivit överlämnat till 
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fornminnesföreningen. Härpå synes mig tyda den av Ekewall 
i inventariets uppgift om Storkågefyndet företagna ändringen 
från "tre" till "nio" armband1. 

Av det föregående anser jag mig alltså med en viss till
försikt kunna draga den slutsatsen, att de föremål, som nu 
räknas till Storkågefyndet, verkligen ifrån början utgjort ett 
slutet fynd och att detta fynd varit ett depåfynd. 

* * 
* 

Jag övergår nu till en något mera ingående granskning 
av de till Storkågefyndet hörande föremålen i syfte att fast
ställa deras tidsställning och kulturmiljö. Emellertid ber jag 
få förutskicka, att det här icke kan bli fråga om några finare 
typologiska analyser, till vilkas utförande jag saknar förutsätt
ningar; lika litet kan jag göra anspråk på någon fullständig
het i fråga om den rådfrågade litteraturen. 

Först några ord om de båda hästskoformiga r ingspän
nena med emaljinläggningar. De äro de första i sitt slag, som 
funnits i svensk jord. Från Finland känner man däremot ett 
spänne, som till form och storlek nära överensstämmer med 
det större av de båda exemplaren från Storkåge. Det hittades 
1911 på ett litet brandgravfält å Värilä hemman i Pälkäne 
socken i Tavastland och gjordes 1912 till föremål för en mo
nografi av A. Hackman2, som i huvudsak ligger till grund för 
den framställning, jag nu skall lämna. 

Den grupp av emaljerade föremål, till vilken de ifråga
varande hästskoformiga spännena höra, uppfattas allmänt som 
en barbarisk fortsättning av den tidigaste kejsartidens provin
sialromcrska emaljindustri. Ett närmare ingående på detta 
sammanhang torde för den här föreliggande uppgiften icke 
vara behövligt. I och för exempel på den provinsialromerska 

1 Siffran avser tydligen delar av sädana. 
2 Die Emailfibel von Wärllä Im Kirchspiel Pälkäne (Finska forn

minnesföreningens tidskrift, XXVI [Festskrift till J. R. Aspelin], s. 205 ff.). 
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gruppen må hänvisas till figg. 139—159, 161, 166 i den ryske 
arkeologen Spicyns arbete rörande dessa kategorier av emalj
föremål1. Av Spicyns fyndortsuppgifter—exempelvis kunna 
nämnas föremål från Krim, från Schweiz och från England — 
synes framgå, att denna emaljgrupp varit utbredd över hela 
det romerska kulturområdet. Enligt Spicyn äro dithörande 
föremål funna även i Dnjeprområdet, i guvernementet Kovno 
och i Kurland. 

Den barbariska gruppen däremot har en uteslutande öst
lig utbredning. Fyndorterna gruppera sig i tre inbördes sam
manhängande områden: ett kring mellersta Dnjepr med cen
trum i Kiev, ett centralryskt kring Oka (guvernementen Tula, 
Kaluga, Moskva och Rjazan) och slutligen ett, som omfattar 
Östpreussen och Östersjöprovinserna. Enskilda föremål ha från 
dessa huvudområden spritt sig åt öster till Volga och Karna 
och i söder till Krim och Kaukasus. Till sin beskaffenhet och 
användning äro hithörande emaljföremål av synnerligen väx
lande natur: hästskospännen av olika typer, bågfibulor, skiv-
fibulor, hängsmycken, halsringar, hästprydnader'2 m. m. Jag 
hänvisar till det rika illustrationsmaterialet i Spicyns och Hack
mans ovan anförda arbeten. — Rörande gruppens tidsställning 
ha mycket olika meningar uttalats. Den lägsta dateringen är 
Spicyns: han förlägger hela gruppen till 6.—8. årh. Det före
faller emellertid, som om hans skäl icke vore särdeles starka; 
bl. a. åsidosätter han utan vidare de dateringar av andra i 
Östersjöprovinserna förekommande fornsaksgrupper, i relation 
till vilka de baltiska fornforskarna vunnit en betydligt tidigare 
datering av de därstädes funna emaljföremålen. Även de öst-

1 Predmeti s viemtjatoju emalju [Föremål med gropemalj] i ryska 
arkeologiska sällskapets Zapiski, V, s. 149 ff. (1903). 

2 Det kan förtjäna omnämnas, att de ryska arkeologerna, såväl Spicyn 
( a. a., s. 190 f.) som Kondakof, Tolstoi o. Reinach {Antiquités de la Russie 
méridionale, s. 513) uppfatta de rikt emaljerade bronsbeslagen på det sven
ska Vendelbetslet från 700-talet som härstammande frän denna östliga emalj
grupp. 
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preussiska forskarna förlägga de i Östpreussen funna repre
sentanterna för gruppen till 3. och 4. årh.1 

Genom en noggrann analys av innehållet i några ryska 
fynd med emaljföremål lyckas Hackman, som härvid väsentli
gen stöder sig på prof. Almgrens fibulakronologi, att i åtskil
liga fall bekräfta denna tidigare datering. Så förlägges en från 
Mezigorje vid Kiev härrörande emaljerad bågfibula, tillhörande 
den av Almgren som "kraftig profiliert" betecknade gruppen, 
till omkring år 200 eller början av 3. årh. e. Kr.'2 Något 

O
senare men i alla fall till 3. eller 
4. årh. daterar Hackman ett fynd 
från Gorodistse (borgberget) vid 
Mostsiny i guv. Kaluga. Till fyn
det hör en hästprydnad, samman
satt av emaljerade trehörningsfi-
bulor, stående i nära typologiskt 
sammanhang med den nyssnämn
da emaljfibulan från Mezigorje3. 
På Mostsiny-borgberget hittades 
även, dock ej i direkt samman-

• o u»., «. i •« u ,u- rr,. häng med nyssnämnda fynd, ett 
Fig. 2. Hästskufibula frän Moythienen (Ost- b J J ' 
preussen). [Hollack u. Peiser. Das Qräber- f r a g m e n t 3V CH U r s p r u n g l i g e n 

feld v. Moythienen, Königsberg 1904.] • • « • « _ « j , 

emaljerad hastskoftbula med tunn 
ring4. Hackman framhåller, att om detta fynd finge sättas i 
samband med det större Mostsiny-fyndet och på grund därav 
också dateras till 3. eller 4. årh., så skulle detta stämma bra 
överens med ett fynd av ett liknande tunt hästskospänne med 

1 Tischler, Ostpreussische Gräberfelder (Schriften d. Physikal-ökon. 
Ges. zu Königsberg, XIX), s. 210 ff.; Hollack u. Peiser, Das Gräberfeld v. 
Moythienen (Königsberg 1904), s. 32 f. Samma datering även hos E. Blume, 
Die germ. Stamme. . . zw. Öder u. Passarge (Wiirzburg 1912), s. 190. 

2 Hackman, a. a., fig. 35; jfr Almgren, Nordeuropäische Fibelformen, 
figg. 80, 83. 

3 Hästprydnaden i fråga finnes avbildad bl. a. hos Kondakof, Tolstoi 
o. Reinach, a. a., s. 512, fig. 471. 

4 Spicyn. a. a., fig. 245. 



Bronsfyndet från Storkåge. 157 

fyrkantig mittelskiva, runda ändskivor och röda emaljinlägg
ningar, som anträffats på gravfältet Moythienen i Östpreussen 
(fig. 2). Detta gravfält innehöll nämligen utom några ännu 
tidigare föremål genomgående fornsaker frän den Tischlerska 
perioden C ( = 3 . o. 4. årh.). 

Hackman medger emellertid, att åtskilliga af de i ryska 
gravar anträffade emaljerade föremålen på grund av de åtföl
jande fornsakerna måste hänföras till betydligt senare perioder. 
Icke minst gäller detta vissa former av de emaljerade hästsko
spännena, som han anser vara av 
så sent ursprung som från vi
kingatiden. En hithörande typ är 
sannolikt det i Murom i guv. Vla
dimir funna spännet med rom
biskt mittelfält (fig. 3). I detta fall 
äro emellertid fyndomständighe
terna synnerligen oklara, i det 
inventariet från 15 olika bredvid 
varandra liggande gravar blivit 
hopblandat, innan någon under- Fig 3 Hästskofibu,a w „ Murom Cguv. 
S ö k n i n g fÖretOgS. U n d e r f ö ru t - Vladimir). [Efter Aspelin, Antiquités du 

Nord Fenno-Ougrien, fig. 873). 

sättning av deras- även av Aspe
lin antagna samtidighet gör emellertid Hackman den ovan
nämnda sena dateringen. Till en av de åtföljande typer, vid 
vilka han därvid fäster avseende — en halsring av brons med 
ögla i ena änden och knapp i den andra — återkommer jag 
snart i annat sammanhang. Ett ännu säkrare vittnesbörd om 
sent ursprung är kanske en till Muromfyndet hörande oval 
skandinavisk spännbuckla1. Emellertid är det ju klart, att nå
got högre värde ej kan tillmätas tidsbestämningar, som grunda 
sig på så ytterligt oklara fyndförhållanden. Anmärkningsvärt 
är emellertid, att Hackman i sin diskussion av Muromfyndet 

1 Hackman, a. a., s. 224; jfr även Aspelin, Suomalais-ugrilaisen mui-
naistutkinnon alkeita, s. 268. 
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endast med en viss tvekan omnämner ett enda dithörande före
mål som äldre än vikingatiden, hur gammalt, säges ej. 

Slutligen omnämner Hackman en typ av det emaljerade 
hästskospännet, som redan på grund av sin degenererade form 
med sammanvuxna ändskivor måste vara mycket sen1. Detta 
bekräftas även av de åtföljande föremålen, ett slags från finskt-
ugriskt område kända sena djurformiga hängsmycken'2. Den 
kurgan vid byn Krivcy i guv. Jaroslavl, där detta fynd blivit 
gjort, dateras av Spicyn så sent som till 1000- och 1100-talen. 

Av det nu anförda torde 
ha framgått, att å ena sidan 
åtskilliga av de ifrågavaran
de emaljföremålen med rätt 
stor säkerhet kunna hänfö
ras åtminstone till senare 
delen av den romerska järn
åldern, men att å andra si
dan emaljtekniken överhu
vud och särskilt de hästsko
spännen, som här närmast 
intressera oss, på den öst
ligaste delen av sitt utbred

ningsområde i mer eller mindre degenererade former fortlevde 
ännu många århundraden senare. 

I fråga om de båda Storkågespännena finnes det emeller
tid alls intet skäl att tänka på en datering till senare tid än 
romersk järnålder. 

Till det större av dessa spännen (fig./,a)kunna vi lyckligt
vis uppvisa så gott som identiska motsvarigheter. En av dessa 
har jag redan nämnt, den av Hackman publicerade hästsko-
fibulan från Värilä i Tavastland (fig. 4). Den överensstämmer 
med det större Storkågespännet såväl i fråga om emaljens färg 
— röd och blå — som i fråga om emaljfältens inbördes fördel-

1 Spicyn, a. a., fig. 279. 
2 Aspelin. Antiquités du Nord Finno-Ougrien, figg. 1185, 1189, 1201. 

Fig. 4. Hästskofibula från Väri lä (Tavastland"). 

[Finska Fornminnesföreningens Tidskrift, 1912, 
s. 205, f ig . 1[. 
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ning; dock synas dessa vara smalare i förhållande till mittel
fältet än på Storkågeexemplaret. Enligt meddelande frän d:r 
Hackman till prof. Almgren är Väriläspännet 11,03 cm. brett, 
9,8 cm. högt och väger med nålen 196 gram. Storkågespännet 
är 10,95 cm. brett, 10,2 cm. högt och väger något över 236 
gram. Oaktat det nu saknar nål, är det alltså avsevärt tyngre 
än Väriläspännet, vilket sammanhänger med att detta enligt 
d:r Hackmans meddelande är konkavt på undersidan, medan 
Storkågespännet har flat undersida och alltså innehåller mera 
metall. 

Övriga på gravfältet vid Värilä funna föremål, som kom
mit i dagen, då Hackmans här ovan anförda uppsats publice
rades, voro med undantag av några mera svårdaterade före
mål, som möjligen kunde gå tillbaka till 4. årh., av jämförelse
vis sent ursprung. Detta föranledde emellertid icke Hackman 
till någon sen datering av själva emaljfibulan; efter noggranna 
överväganden av omständigheterna vid liknande fynd och spän
nets typologiska ställning kom han till det resultat, att detta 
med säkerhet utgjorde ett av Värilä-gravfältets äldsta föremål, 
förmodligen härrörande från (3. eller) 4. årh. e. Kr.1 I brev till 
prof. Almgren har d:r Hackman meddelat några upplysningar 
rörande vissa föremål, som 1914 förvärvats från Värilä av d:r 
B. Cederhvarf. Dessa "hade hittats c:a 100 m. från spännets 
fyndort, på en åker, men ha sannolikt ursprungligen legat helt 
nära spännet. Husbonden på Värilä hade nämligen enligt 
egen uppgift fört mull från fyndfältet till ovannämnda åker, 
och då torde de på åkern funna föremålen ha följt med. De 
utgöras av: ett bronsspänne med tillbakaböjd nålhållare unge
fär av typen [Almgren, Nordeuropäische Fibelformen] tig. 162 
men utan facetter, en spiralfingerring av brons, ett fragment 
av en flätad halsring av typen fig. 40 i min [d:r Hackmans] 
uppsats om Väriläspännet och en pilspets av järn. Spännet 
och halsringen kunna väl ha kommit samtidigt i jorden som 
emaljspännet". 

1 A. a., s. 225. 
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Av ännu större intresse för Storkågespännets bestämning 
såväl till tidsställning som kulturmiljö äro emellertid de exem
plar, som anträffats i Estland. 

Ett av dessa är funnet i en gravhög eller kanske rättare 
ett gravfält — anläggningen var tyvärr förstörd, innan nog
grann vetenskaplig undersökning hann utföras — vid Kuckers 
i socknen Jewe i norra Estland, strax söder om Narvabukten1. 
Detta spänne (fig. 5) överensstämmer i orneringen ganska nära 
med Storkågespännet. I fråga om emaljens färg märkes dock, 
att det jämte röd emalj har grön sådan, medan Storkågespän
net har röd och blå. Även i fråga om emaljens anordning 

skiljer det sig från Storkåge- och Värilä-
spännena. På dessa utgöras de fyrhör-
niga mittelfälten å plattorna av slät brons, 
medan på Kuckersspännet även dessa fält 
äro emaljfyllda. Kuckersspännets dimen
sioner äro enligt Hausmann: 83 mm. högt 
och brett, 5 mm. tjockt; själva brons-
ringen är 12 mm. bred och plattorna 26 
mm. i genomskärning. Liksom Storkåge
spännet har det från Kuckers flat under

sida och något välvd översida. 
Det andra estländska fyndet av emaljerade hästskospännen 

härrör från en brandgrav med stensättning vid Tiirsel i samma 
socken som Kuckers. Detta fynd omfattade enligt Grewingks 
beskrivning'2 tre fullständiga exemplar och ett till hälften ned
smält. Av de fullständiga befann sig vid tiden för den Gre-
wingkska undersökningens publicerande ett i Petersburg. Nu
mera äger Gelehrte estn. Gesellschaft endast ett fullständigt 
spänne och det nyssnämnda fragmentet'1; vart det tredje full
ständiga spännet tagit vägen, är mig obekant. Kuckersspän-

1 Se härom Hausmann, Grabfunde aus Estland, s. 12 ff. 
2 Verhandlungen d. gelehrten estn. Gesellschaft, B. XIII (Dorpat 

1888), s. 23 f. 
3 Hausmann, a. a., s. 32; Katalogd. Ausstellung... in Riga 1896, s. 38 f. 

Fig, 5. Hästskofibula frän 
Kuckers (Estland) [Hausmann, 

Grabfunde aus Estland, 
pl. II, fig. 19). 
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net befinner sig i Estländisches Provinzial-Museum i Reval. 
— Även Tiirselspännena ha enligt Grewingk flat undersida och 
välvd översida. Också här är emaljen dels röd, dels grön. 
Det av Hausmann kända fullständiga Tiirselspännet har emel
lertid liksom Storkåge- och Väriläexemplaren men i motsats 
till det från Kuckers plattornas mittelfält av slät brons. — Rö
rande dimensionerna meddelar Grewingk, att de äro resp. 83 
och 91 mm:s genomskärning och 6 mm:s tjocklek. Då han 
uttalar den förmodan, att de tre fullständiga spännena härröra 
från samma gjutform och Hausmann för det av dessa, som 
han haft tillfälle att se, anger siffran 91 mm., gäller denna 
tydligen alla de fullständiga, medan måttet 83 mm. beräknats 
för det fragmentariska. Detta skulle alltså vara precis lika 
stort i genomskärning som Kuckersspännet, och det vore där
för av stort intresse att veta, om det även i andra avseenden 
och särskilt i fråga om emaljens anordning överensstämmer 
med detta. Härom saknas emellertid uppgifter. För de full
ständiga exemplaren anger Grewingk slutligen viktsiffran 136 
gram. Hausmann ställer sig något skeptisk till Grewingks 
hypotes om de tre fullständiga Tlirselspännenas fullständigt 
gemensamma ursprung. Själv kan han ej avgöra frågan, då 
han blott sett ett av dem, men han framhåller, att "hittills i 
samma grav aldrig hittats flera fullkomligt lika fibulor"1. Det 
framgår ej, huruvida denna iakttagelse endast gäller Östersjö
provinserna eller avser att ha en vidare räckvidd. 

Det kan förtjäna omnämnas, att Spicyn hänför den typ, till 
vilken Kuckers-, Tursel-, Värilä- och Storkågespännena höra, till 
en särskild grupp, som skulle intaga en förmedlande ställning 
mellan den ^rovinsialromerska och den barbariska gruppen. 
Huvudmassan av den senare kallar han — uppenbarligen gan
ska godtyckligt •— den "alanska" (alanskaja emalj) och den 
nyssnämnda förmedlande gruppen, till vilken våra spännen 
skulle höra, däremot i inskränkt bemärkelse den "barbariska" 
(varvarskaja emalj). Det är emellertid absolut omöjligt att 

1 Hausmann, Grabfunde, s. 32. 
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upptäcka några typologiska gränslinjer mellan dessa av Spi
cyn uppställda grupper, och särskilt har man svårt att förstå, 
varför de ifrågavarande baltiska spännena skola skiljas ut från 
de övriga icke-romerska emaljarbeten, med vilka de lokalt 
sammanhöra. 

Jag övergår nu till att yttra några ord om Kuckers- och 
Tiirselspännenas tidsställning. Till båda dessa fynd höra åt
skilliga bågfibulor av i prof. Almgrens fibulaundersökning be
handlade typer; dessa erbjuda ju i allmänhet ganska säkra 
kronologiska hållpunkter. Emellertid bör framhållas, att såväl 
Kuckers- som Tiirselgravarna haft en rätt betydande utsträck
ning, vadan man ej utan vidare kan vara säker på de där ned
lagda föremålens samtidighet. I fråga om Tlirselfyndet är 
man härvidlag något gynnsammare ställd, i det Grewingks 
fyndbeskrifning noggrant angiver, i vilken avdelning av den 
stora stensättningen de olika föremålen blivit funna; fynden 
från Kuckers däremot voro redan upptagna och hopsamlade 
av icke sakkunniga personer, innan de kommo under fack
männens ögon. 

I samma avdelning som emaljfibulorna hittades nu i Ttir-
selgraven en armborstfibula "mit umgeschlagenem Fuss" (Gre
wingk pl. II fig. 1). Närmast synes den likna fig. 162 i prof. 
Almgrens Fibelformen. Som bekant äro fibulor av denna grupp 
särskilt ofta anträffade tillsammans med romerska mynt och ha 
därför i kronologiskt hänseende gjorts till föremål för ganska 
noggranna bestämningar. Enligt Grewingk1, som vid date
ringen av Tiirselfyndet fäster särskilt avseende vid denna fi
bula, skulle den i de östbaltiska provinserna varit i bruk till 
omkring år 400 eller t. o. m. något därutöver. Enligt Alm
gren2 tillhör armborstfibulan "mit umgeschlagenem Fuss" en 
kulturström, som nått Nordeuropa omkring år 200 e. Kr., och 
de dithörande typerna tillhöra enligt honom huvudsakligen 3. 
årh. Även Grewingk antar tiden omkring 200 e. Kr. som övre 

1 A. a., s. 53. 
2 Fibelformen, s. 84. 
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tidsgräns för Tiirselgraven1. — I en närgränsande avdelning av 
denna grav hittades bl. a. ett par ögonfibulor av den estländsk-
lifländska biserien (Grewingk pl. II figg. 2, 3; jfr Almgren, 
Fibelformen, figg. 55, 56) och en fibula tillhörande prof. Alm
grens grupp V (fig. 14 här nedan; jfr Almgren, Fibelformen, 
fig. 109). Dessa typer äro av intresse, därför att de även före
komma i Storkågefyndet, men ha naturligtvis för dateringen av 
emaljspännena från Tiirsel icke samma värde som den nyss 
omtalade armborstfibulan; f. ö. skulle de väl ange ungefär 
samma tidsställning som denna. 

Vad Kuckersfyndet beträffar, så har som nämnt denna 
grav tyvärr icke blivit utgrävd på det omsorgsfulla sätt som 
Tiirselgraven. Enligt en av Hausmann'2 anförd uppgift skulle 
emellertid alla föremålen från Kuckers vara anträffade i gra
vens sydvästra fjärdedel, vadan man även här skulle ha en 
viss rätt att räkna med samtidighet. Här anträffades icke min
dre än 9 ögonfibulor (Hausmann, a. a., pl. II, figg. 1—9), av 
vilka åtminstone vissa måste räknas till huvudserien, emedan 
de äro enlediga; de flesta äro tvålediga och tillhöra den est-
ländsk-lifländska biserien. I fråga om själva ögonornamentet 
uppvisa de enligt Hausmanns beskrivning alla variationer: fyra 
ha "grosse Löcher wie offene Augen", en har blott "tiefe Gru
ben", en annan "grosse geschlossene Wtirfelaugen" en tredje 
"zwei kleine eingeschlagene augenartige Gruben", hos en fjärde 
slutligen är "die Stim glatt, nicht verziert" — m. a. o., orna
mentet saknas3. Av ögonfibulorna från Kuckers synes emel
lertid ingen uppvisa de barockt förstorade dimensioner—upp 
till 17 cm:s längd — som utmärka vissa exemplar av den est-
ländsk-lifländska biserien, bl. a. även det som ingår i Stor
kågefyndet. 

Vidare ingingo i Kuckersfyndet fem fibulor tillhörande prof. 
Almgrens grupp V — av Hausmann sammanfattade under be-

1 L. c. 
- Grabfunde, s. 14. 
:i Hausmann, a. a., s. 15. 

Fornvännen 1917. 12 
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nämningen "Kopfschildfibeln" — därav fyra (Hausmann, a. a., 
pl. II, figg. 11—14) "mit oberer Sehne", närmast besläktade 
med Fibelformen, fig. 120; en femte "mit Oehrnadel" (Haus
mann, a. a., pl. II, fig. 15) räknas också av prof. Almgren1 

närmast hit. Den sistnämnda synes mig ha beröringspunkter 
även med Fibelformen, fig. 109, vilken ju även är represen
terad i Storkågefyndet; den ifrågavarande Kuckersfibulan sak
nar dock den karaktäristiska avsatsen vid foten. 

Slutligen innehöll Kuckersfyndet en starkt brandskadad 
fibula (Hausmann, a. a., pl. II, fig. 10), som tydligen tillhör 
den grupp, som av prof. Almgren betecknas som "kraftig pro-
filiert"; i motsats till vad som är vanligt inom denna grupp, 
men i likhet med de estländsk-Iifländska ögonfibulorna, är den 
emellertid försedd med en bred hake, avsedd att skydda och 
fasthålla senan. Den jämföres av prof. Almgren'2, med påpe
kande av nämnda avvikelse, närmast med Fibelformen, fig. 83; 
med hänsyn till utseendet av den jämförelsevis oskadade fo
ten synes den mig även rätt mycket påminna om Fibelformen, 

'fig. 80. 
Vilka slutsatser kunna nu dragas av förekomsten av dessa 

fibulatyper i Kuckersfyndet, under förutsättning av att de verk
ligen nedlagts någorlunda samtidigt med det emaljerade häst-
skospännet? Med en hänvisning till preussiskt jämförelsema
terial och till den Tischlerska periodindelningen förlägger Haus
mann3 de i Kuckers förekommande fibulatyperna företrädesvis 
till 2. årh. e. Kr. Han anser det emellertid riktigt att på grund 
av det nordliga läget flytta Kuckersgraven något längre ned 
i tiden och daterar den alltså till tiden omkring år 200 e. Kr.4 

— Gå vi nu till prof. Almgrens stora fibulaarbete, så finna vi, 
att han — i överensstämmelse med Hausmann — förlägger den 
estländsk-Iifländska biserien av ögonfibulorna huvudsakligen 

1 Fibelformen, s. 176. 
2 A. a., s. 162. 
3 A. a., s. 28. 
1 Jfr a. a., s. 47: "es konnte das Grab von Kuckers ins zweite Jahr

hundert, vielleicht zum Theil noch ins dritte gesetzt werden". 
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till 2. årh. e. Kr.1 Den serie inom gruppen IV ("kraftig pro-
filiert"), som den nyss omtalade starkt brandskadade Kuckers-
fibulan tillhör, hör enligt prof. Almgren likaledes till den ti
digare delen av romersk järnålder'2. Då ju Kuckersfibulan i 
fråga närmast sammanhörde med ett par typologiskt senare 
representanter för denna serie (Fibelformen, figg. 80, 83), borde 
väl även den närmast hänföras till slutet av den tidigare ro
merska perioden, alltså omkring 200 e. Kr. Slutligen hade vi 
i Kuckersfyndet "Kopfschild"-fibulor, besläktade med Fibelfor
men, fig. 120, möjligen även med fig. 109. Den grupp, till 
vilken fig. 120 hör, föres av prof. Almgren3 till den yngre fynd
gruppen inom den äldre romerska järnåldersperioden, och då 
den av de dithörande Kuckersfibulorna, som till sin habitus i 
viss mån närmar sig fig. 109, å andra sidan genom sin kon
struktion med inhängd nål visar sig vara en något senare typ, 
får väl även denna grupp inom Kuckersfyndet anses peka på 
tiden omkring år 200 e. Kr. 

Emellertid torde denna datering få betraktas såsom en
dast provisorisk. Just Storkågefyndet innehåller nämligen, så
som jag längre ned skall visa, ett föremål, som möjligen kan 
vara ägnat att något sänka dateringen såväl på den nu när
mast ifrågavarande emaljerade hästskospännetypen som på vissa 
östbaltiska bågfibulatyper. Något direkt hinder för en tidigare 
datering av Kuckers- än av Storkågefyndet torde detta dock ej 
innebära. Emaljspännetypen kan ju ha varit i bruk under en 
jämförelsevis lång tidrymd eller rent av i samma exemplar 
förvarats jämförelsevis länge, innan det i Storkåge nedlades i 
jorden. Härpå kunde synas tyda, att den i Storkågefyndet in
gående ögonfibulan genom sina abnorma dimensioner kan 
misstänkas utgöra en ännu något yngre typ än de i Kuckers 
anträffade. I alla händelser utgöra de fyndomständigheter, 
som tyda på en jämförelsevis tidig datering av de estländska 

1 Fibelformen, s. 28. 
2 A. a., s. 44 f. 
:1 A. a„ s. 61. 
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emaljspännefynden, särskilt det från Kuckers, å sin sida en 
bestämd varning mot att flytta det västerbottniska fyndet allt 
för långt ned i tiden1. 

Innan jag lämnar det större emaljerade hästskospännet, 
må ytterligare en fråga rörande detta framställas. Det är an
träffat i icke mindre än 5 exemplar i Estland, och beträffande 
de båda i Finland och Västerbotten funna exemplaren måste 
det redan nu anses mycket möjligt, att även de härstamma från 
nyssnämnda område. Finns det måhända ytterligare någon 
omständighet, som kunde synas tala för att vi här rent av skulle 
ha att göra med en estländsk eller estländsk-lifländsk lokal

typ, som alltså redan i och för sig kunde 
anses tillräcklig att besvara frågan om Stor-
kägeexemplarets härkomst? Det kunde näs
tan förefalla så. Den karaktäristiska orna
mentala anordning, hvari emaljen är an
bragt på de tre cirkelrunda plattorna å denna 
spännetyp, återkommer—med vissa mindre 

Fig.e. skivtibuia frän Ron- skiftningar i fråga om växlingen mellan emal-
ncburg (Lifiand). [Aspeiin, j d h icke-emaljerade, resp. genom-

Antiquités, fig. 1785). ' ' ' v & 

brutna fält — på åtskilliga skivfibulor från 
Estland och Lifland (t. ex. fig. 6)'2. Härtill kommer slutligen 
samma ornamentik på de emaljerade ändskivorna å en hals
ring från Trikaten i Lifland3. Från det närbelägna Östpreus
sen märkes en på gravfältet Moythienen anträffad liten genom-

1 I detta sammanhang mä erinras om att Hackman anser de estländska 
emaljerade hästskofibulornas datering till romersk järnålder sä viss, att han 
pä grund av en sådan fibulas förekomst pä gravfältet vid Värilä, som f. ö. 
innehåller åtskilliga föremål av betydligt senare datum, sluter till att den 
förhistoriska bebyggelsen pä denna plats ägt bestånd redan före slutet av 
den romerska perioden, under 3. eller sannolikt 4. årh. e. Kr. Likaså anser 
han denna fibula bekräfta en eljes oviss tidig datering av några andra före
mål frän samma gravfält {Die Emailfibel von Wärilä, s. 225). 

2 Se även Katalog d. Ausstellung in Riga 1896, pl. 8, figg. 11, 12, 
14, 15, 19, 22 eller Aspelin, Antiquités, figg. 1763, 1776, 1778, 1784, 1785. 

:! Avbildad i Eberts uppsats om de baltiska provinsernas arkeologi i 
Prähist. Zeitschrift 1913, s. 537, fig. 30. 
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bruten skivfibula av hithörande slag1. Emellertid återkommer 
ornamentiken i fråga på ett guldföremål med röd emalj och 
av för mig obekant användning, som anträffats i guv. Tersk 
inne i Ryssland (fig. 7). Även om detta mycket väl kan tänkas här
röra från Östersjöprovinserna, vore det måhända förhastat att 
låta denna ornering gälla som ett säkert tecken på sådan här
stamning. I alla händelser förekommer den tillräckligt ofta ä 

or»? * ryjiyyrwiyyyy^&y ? " 
Fig. 7. Guldplatta med emalj trän Tersk (Ryssland). 

[Kondakof m. fl., Antiquités, fig. 438). 

fynd från Östersjöprovinserna för att i sin män kunna anses 
tala för, att den grupp av jämförelsevis stora och massiva emal
jerade hästskospännen, med vilka vi i det föregående syssel
satt oss, äro att uppfatta som en östbaltisk eller rent av est-
ländsk lokaltyp'2. 

Den ornamentala figur, som här varit i fråga, skulle möj
ligen kunna uppfattas som en variation av det fyrekriga sol-

1 E. Hollack o. F. E. Peiser, Das Gräberfeld von Moythienen, pl. II, 
fig. 28 a, text s. 48. 

2 Hackman (1. c.) gissar i fråga om Väriläspännet, att dess tillverknings
ort skulle vara att söka nägonstädes i västra Ryssland, antingen i Littauen 
eller i det vid ifrågavarande tid av goter bebodda Dnjepromrädct. Det måste 
erkännas, att om den barbariska gruppen av emaljarbeten skall sättas i för
bindelse med ett folknamn, vilket ju alltid är en vansklig sak, sä förefaller 
nämnandet av goternas namn bra mycket rimligare än Spicyns tal om ala-
nisk emalj. I fall dessa föremål skulle få kombineras med goterna, sä vore 
det ju icke enda gängen, vi möta dessa som bärare av en kulturinflytelse 
frän Svarta havet och Dnjeprtrakterna upp emot Östersjön. 
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hjulet. Det ruteressformiga mittelfältet skulle då vara utveck
lat ur hjulnavet och ekrarna, och de föremål, på vilka ruter-
essfiguren blivit huvudsak, d. v. s. fått mycket grunt in
svängda sidor och till följd därav mycket stora dimensioner i 
förhällande till ringen1, vari den är inskriven, skulle represen
tera de senaste leden i typserien. Onekligen finnes det en be
tydande likhet mellan dessa östbaltiska fornsaker och vissa 
föremål från andra håll, om vilkas karaktär av solhjul ej kan 
råda tvivel'2. Hollach och Peiser sammanställa den nyss om
talade genombrutna skivfibulan från Moythienen med en dylik, 
som anträffats i närheten av Bihac i nordvästra hörnet av Bos
nien tillsammans med föremål från l.årh. e. Kr. (fig. 8). På 
denna bosniska fibula3 har den innersta delen av mittpartiet 
cirkelform, en omständighet, som gör dess samhörighet med 

det fyrekriga solhjulet tämligen uppenbar. På sol
hjulen finnes nämligen i regel, där ekrarna icke 
utan vidare skära varandra, ett runt nav eller en 
rund urtagning på dettas plats. Det är just detta 

Fig, s. swvfibuia drag, som på visst sätt kan anses tala emot den 
y t S S S S f m t fotositt* sammanställningen mellan här omtalade 
tetiungen aus Bos- östbaltiska föremål och solhjulet. Anmärknings-
nienu.Henegowina • _ • • L • 2 J c - 51 

vii (1900), s.i6 vart är nämligen, att just på de foremål, som i 
ug. i?]. ĝ  faii skuiie representera de äldre typerna, där 

alltså hjulekrarna tydligast framträda, förekommer ett litet cen
tralfält eller en liten central urtagning av ruteressform4. Det 
torde därför få lämnas oavgjort, huruvida den i en cirkel in
skrivna ruteressfiguren eller ett solhjul, vars nav tillfälligtvis 
ersatts av en figur av denna form, här bildar utgångspunk-

1 T. ex. Aspelin, Antiquités. figg. 1763, 1778. 
2 T. ex. fig. 19 hos Montelius, Hjulet som en religiös sinnebild 

{Nordisk Tidskrift 1901, s. 8). 
:! Om fyndomständigheterna se CurEic, Ein Flachgräberfeld der la-

poden in Ribic bei Bihac {Wissenschaftl. Mitteilungen aus Bosnien u. Her-
zegowina. VII [1900]), s. 16. 

4 Sä pä Moythienenexemplaret och Aspelin, Antiquités, figg. 1776,1784. 
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ten. Föremål besläktade med ifrågavarande östbaltiska synas 
på Gotland tillhöra folkvandringstiden1. 

I fråga om det mindre av de båda emaljerade spännena 
i Storkågefyndet (fig. /, b) är det icke lika lätt som beträffande 
det större spännet att uppvisa precisa motsvarigheter. Jämföra 
vi det till en början med det nyss behandlade större spännet, 
så finna vi, utom storleken, åtskilliga olikheter. Först och främst 
är mittelplattan på det mindre spännet icke rund utan utgöres 
av en stående rektangel; vidare företer fältindelningen inom de 
särskilda plattorna en mycket avvikande ornamental anord
ning. Själva emaljeringssättet är likaledes ett annat; emaljen 
företer ej de absolut släta ytor, som känneteckna det större spän
net; i motsats till vad som är fallet med detta är vidare emalj 
av olika färger — röd och ljusgrön — anbragt på samma fält. 

Om, som sagt, en absolut motsvarighet till det mindre 
Storkågespännet f. n. icke kan uppvisas, saknas emellertid icke 
heller i detta fall jämförelsematerial. I avd. I av Tiirpsalgraven, 
också den belägen i samma nordestländska socken (Jewe) som 
de förut omtalade Kuckers- och Turselgravarna, låg ett häst-
skospänne av brons utan emalj men med runda oornerade 
ändskivor, påminnande om dem på Storkågespännena, och mit-
telskiva av en liggande rektangel'2. På grund av en i samma 
avdelning av Tiirpsalgraven förekommande armborstfibula av 
sen typ3 dateras avdelningen av Hausmann4 till den Tisch-
lerska perioden D (4. och 5. årh.). 

Även bland de emaljerade hästskospännena finnas emel
lertid åtskilliga, som ha beröringspunkter med det mindre Stor
kågespännet, även om man därvid f. n. nödgas gå utanför 
Östersjöprovinserna. Jag erinrar då till att börja med om det 

1 Se H. Rydh i Fornvännen 1917, s. 94, fig. 6. — Som ett kuriosum kan 
omnämnas, att samma figur, som karaktäriserar de här behandlade östbal
tiska föremålen, återfinnes pä ett föremål frän Knosos, tillhörande den kre, 
tiska kulturen (Baumgarten-Poland-Wagner, Die hellenische Kultur, s. 40 
fig. 45). 

2 Hausmann, Grabfunde. pl. I, fig. 56 och Rigakatalogen. pl. 8, fig. 26. 
3 Hausmann, a. a., pl. 1, fig. 54. 
4 A. a., s. 31. 
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redan en gång omnämnda spännet från Murom (fig. 3) med 
snedställd fyrkantig mittelskiva; detta spänne erbjuder emel
lertid, som redan nämndes, ingen säker ledning för dateringen. 
Ännu större överensstämmelse visar ett spänne med mittel
skiva av en stående rektangel, härrörande från trakterna kring 
Njemen (Littauen) (fig. 9); ett annat från samma håll har lik
som Muromspännet snedställt fyrhörnigt mittelfält (fig. 10). Ty
värr visa tillgängliga avbildningar ej, huruvida emaljen på dessa 

är anbragt på samma el
ler liknande sätt som på 
det mindre Storkågespän
net. Liknande fynd äro 
f. ö. kända såväl från 
Kievområdet1 som från 
Okaområdet (utom Mu
romspännet)'2. Beträffan
de samtliga de nu nämnda 
littauiska och ryska fyn
den äro emellertid fynd
uppgifterna åtminstone 
hos Spicyn alltför ofull
ständiga för att medge 

bestämda slutsatser rörande föremålens tidsställning. 

Bättre ställd är man i detta hänseende i fråga om några 
spännen från östpreussiska fyndorter, som också visa berö
ringspunkter med det mindre Storkågespännet. Hit höra först 
och främst två emaljerade hästskofibulor från Wiska i Öst
preussen (en avbildad här nedan fig. 11)3. Hackman4 anser 
dem på grund av övriga därstädes funna föremål, bl. a. en 
fibula "mit umgeschlagenem Fuss" och en "mit höhem Nadel-

Fig. 9. tiästskofibula frän Littauen. [Ryska arkeol. 
sällskis Zapisfci, 5, s. 168, fig. 1861. 

1 Spicyn, a. a., fig. 225. 
2 A. a., figg. 281, 284, 285. 
3 Publicerade av Bujack i Sitzungsberiehte der Altertumsges. Prussia 

B. 16, s. 188 f. Taf. II. 
4 A. a., s. 222. 
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halter" med säkerhet höra till den Tischlerska perioden C, 
alltså 3. eller 4. årh. Slutligen ha vi den redan en gång om
nämnda hästskofibulan från Moythienen (fig. 1) med runda 
ändskivor och stående rektangulär mittelskiva. Den har onek
ligen rätt mycken likhet med det mindre Storkågespännet men 
skiljer sig från detta bl. a. genom frånvaron av fältindelning 
och i sammanhang därmed betydligt sparsammare emaljfyll
ning, vidare genom emaljens uteslutande röda färg. Slutligen 
har det i motsats till det 
med bronsnål försedda 

Storkågespännet haft 
järnnål, varav ännu den 
starkt rostade ringen kvar
står; själva spänneringen 
av brons är ju f. ö. be
tydligt tunnare och även 
trindare än på exempla
ret från Storkåge. Den 
grav, vari Moythienen-
spännet anträffades, inne
höll inga andra föremål 
av betydelse för datering
en, men gravfältet i sin helhet dateras, med undantag för några 
föremål av tidigare datum, till period C (3. och 4. årh.). De 
kännetecknande fibulorna äro sådana "mit umgeschlagenem 
Fuss" och "mit höhem Nadelhalter"'. Spännet från Moythie
nen får alltså samma tidsställning som de båda nyss omtalade 
från Wiska. — Med sitt mera detaljrika utförande kan nog Stor
kågespännet tänkas representera ett något senare stadium i ut
vecklingen än Moythienenspännet, i fall detta, såsom Hack
man anser'2, får sättas i förbindelse med en provinsialromersk 
form, sådan som den här nedan avbildade lilla hästskofibulan 

Fig. 10. Hästskolibula frän Littauen. [Ryska arkeol. 
sällsk:s Zapishi, 5, s. 168, fig. 187]. 

1 E. Hollach o. F. E. Peiser, Das Gräberfeld von Moythienen (Königs
berg 1904), s. 23. 

2 A. a., s. 221. 
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från Pyrmont (fig. 12). Något skäl att anse det mindre Stor
kågespännet häntyda på en avsevärt senare datering än som 
skulle motiveras av det större, föreligger väl i alla händelser 
knappast. Forts. 

S. b. eldslagningsstenar från järnåldern. 

Av 

H A N N A RYDH. 

de flesta kulturhistoriska museer i Norden finnes en 
grupp föremål s. k. eldslagningsstenar, vilkas använd
ning, ålder, ursprung och utbredning varit oss rela

tivt främmande1. Som ett bidrag till utredningen av dessa frå
gor har jag här sammanställt det svenska materialet särskilt 
med avseende på stenarnas lokala fördelning i landet samt 
gjort ett försök att fastställa deras tidställning. 

Denna fornsaksgrupp har i den äldre litteraturen erhållit 
olika benämningar och tillskrivits högst olika uppgifter. Of
tast angåvos stenarna som brynen, ej sällan som amuletter 
(torsviggar). Att allmogen dessutom givit allehanda förkla
ringar på dessa talrikt förekommande fynd är naturligt (slung-
stenar, skomakareverktyg o. s. v.). Bland fackmän torde nu
mera den meningen vara allmänt antagen, att de utgöra red
skap för eldframställning'2. Den nu gängse benämningen är 

1 I sin avhandling Primitiva eldgörningsmetoder i Sverige behandlar 
N. Keyland i korthet även eldslagningsstenarna frän järnåldern {Fataburen 
1916, IV, sid, 202 ff.) varvid hans kronologi och redogörelse för stenarnas 
utbredning, som där även angives, bygger pä mitt 1913 tryckfärdiga mate
rial. I föreliggande uppsats har materialet utvidgats med sedan dess till 
museerna inkomna fynd. 

2 Sarauw antager att de dessutom tjänat som brynen för de eventuellt 
vid eldslagningen använda spetsiga järnredskapen, Le feu et son emploi 
dans le Nord de l'Europé, Annales du XX Congrés archéologiques et hi
storiques de Belgique. Gand 1907, sid. 216. 
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Av 

E R L A N D H J Ä R N E . 

Forts, från hft 3. 

Redan i det föregående har jag, på tal om de estländska 
fyndens datering, kommit att i förbigående omnämna de båda 
bågfibulor, som ingå i Storkågefyndet. Det är därför kanske 
icke så mycket att tillägga om dem. 

Den ena av de nu ifrågavarande Storkågefibulorna (fig. /, e) 
är, som redan nämnt, en representant för den estländsk-Iifländska 
biserien av ögonfibulornal. Med sina kolossala dimensioner (11,2 

cm.), sitt starkt degenere
rade ögonornamentfårväl 
Storkågeexemplaret an
ses utgöra en så sen typ, 
attdet redan på grund där
av icke kan förefalla över
raskande, om det skulle Figl2.Hästskofibula[rän 

Fig. I I Hästskofibula f r ä n f å g { { { { { { { . P y r m o n t ( m e d b l å g l a s . 
Wiska (Östpreussen).|S/<zun^- J S, J fluss). (Lindenschmit, Dos 
berichte d. Altertumsgesell- l ä n g r e n e d i t i d e n ä n 2 . Rbmisch-Germanische 
sehaft Prussia, B. ,6, ,89C,. ^ ^ ^ ^ ^ c „ ^ _ , MainZ 

Almgren förklaras huvudsakligen tillhöra. Där
emot torde det få anses utgöra ett mycket säkert indicium 
på Storkågefyndets härkomst från Östersjöprovinserna (jfr 
fig. 13). 

Åt samma håll pekar även den andra stora bågfibulan i 
Storkågefyndet (fig. l ,d ; 10,8 cm.). Den tillhör den grupp, som 
av vissa arkeologer kallas "Kopfschildfibeln"; närmast över
ensstämmer den med Fibelformen, fig. 109, ehuru den i motsats 
till denna har haft gångjärnskonstruktion. En så gott som full
ständig motsvarighet har den i ett exemplar från Kardis i Lifland -. 
Mycket närbesläktade typer höra även till fynden från Ttirsel 

1 Almgren, Fibelformen, figg. 55, 56. 
2 Katalog d. Ausstellung in Riga 1896. pl. IV, fig. 14. 

Fornvännen 1917. 15 



204 Erland Hjärne. 

(fig. 14) m. fl. fyndorter i Estland1. Fibulor sammanhörande 
med Fibelformen, fig. 109 äro visserligen ganska utbredda i 
Nordeuropa —dock ej i Sverige med undantag av ett sannolikt 
importerat exemplar, som anträffats på Gotland'2. Men just den 
här ifrågavarande typen med charnierkonstruktion och inhängd 
nål är tydligen att uppfatta som en för Östersjöprovinserna ut-

Fig. 13. Ögonfibula frän Kuckers CEstland). (Almgren, 
Fibelformen, pl. III, fig. 55|. 

märkande lokaltyp. I fråga om tidsställningen torde den ej 
föranleda till annan slutsats än den, till vilken vi redan förut 
kommit: senare delen av romersk järnålder. 

Närmast övergår jag nu till att behandla de båda före
målen med knapp (tigg. 1,g, h). Jag vill då genast uttrycka 
den förmodan, att de utgöra delar av en större och en mindre 

1 A. a., pl. IV, figg. 15, 16 och Grewingk, a. a., pl. II, figg. 5, 6. 
2 Almgren, a. a., s. 56. 
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halsring. I Väriläfyndet ingick ett föremål1, som rätt mycket 
påminner om dessa ringar från Storkåge. Det klassificeras av 
Hackman såsom en halsring "mit Stollen und Öse", daleras 
till vikingatiden och skulle alltså utgöra ett af de yngsta före
målen i Väriläfyndet. Öglan saknas tydligen på Väriläexempla-
ret och har alltså hypotetiskt supplerats av Hackman. Det är 
icke svårt att förstå, vilka analogier, han därvid haft i sikte. 
Den ringtyp, som det här är fråga om, har senast behandlats 
av Arne'2. I det stora silverfyndet från As-
arve på Gotland (Hemse socken) ingingo ett 
stort antal spirallagda dylika ringar av silver, 
med ringen spiralrefflad som ett fint rep och 
facetterad knapp3. I Finland synas de icke vara 
ovanliga4. Man är på grund av de åtföljande 
föremål, med vilka de anträffats, t. ex. arabiska 
mynt, allmänt ense om att hänföra dem till 
vikingatiden, och likaså är man ense om deras 
östliga ursprung. Hackman, som anser, att de 
spirallagda exemplaren blivit omändrade till 
armringar men ursprungligen varit afsedda till 
halsringar, kallar dem "permiska halsringar". 
Arne påpekar härvid, att i ännu större antal land) l 0 r e w i"g k j ""*• 

r r d. gelehrten Estn. Qe-

än från Perm äro de kända frän grannguverne- seiischaft xm (isss), 
mentet väster därom, Viatka, särskilt från fynd- pl' flg'6)' 
orten Glazov0. Även i brons är denna halsringstyp känd från åt
skilliga ryska fyndorter, som uppräknas av Arne. Också från Ta
vastland känner man ett bronsexemplar6. Detta synes även i 

1 Avbildat hos Hackman, a. a., fig. 2, omedelbart under hästskospännet. 
2 La Suéde et VOrient, s. 166 f., med figg. 306, 307. 

' Närmast påminna de kanske om den hos Aspelin, Antiquités, fig. 
1645 och i texten till Atlas öfver Finland (1910), Förhist. fynd, fig. 153 
avbildade ringen från Storkyro i Österbotten. 

4 Se Hackman i Förhist. fynd, s. 74 och Aspelin, Antiquités, fig. 1662. 
5 En av dessa Glazovringar finnes avbildad hos Aspelin, Antiquités. 

fig. 674; den är icke spirallagd. 
fi Aspelin, Antiquités, fig. 1609. 

Fig. 14. "Kopfschild"-
fibuia frän TUrsel (Est-
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fråga om utsprången på knappen erbjuda likhet med Värilä-
exemplaret. På det tavastländska liknar knappen nästan en spets-
knölig kindtand av något djur, och som av bilden hos Aspe
lin framgår, har denne tänkt sig, att öglan varit lagd kring ett 
av dess spetsiga utsprång. Icke heller detta exemplar är spiral
lagt. En likaledes av brons förfärdigad stor halsring med knapp 
och ögla känner man från Samhof i Lifland1. Någon anled
ning att betvivla Värilä-halsringens tillhörighet till denna grupp 
torde ej finnas. Den tämligen otillfredställande avbildningen 
i Hackmans uppsats tillåter en knappast att bilda sig något 
eget omdöme om saken, utan man får här lita på Hackmans 
auktoritet. Men det måste då framhållas, att man därför alls 
icke är nödsakad att i de båda knappförsedda föremålen från 
Storkåge se fornsaker av samma sena typ. 

Halsringar med knapp och ögla äro f. ö. icke okända även 
frän äldre järnåldern. Som exempel kunna nämnas ett par 
guldringar i Statens Hist. Museum, den ena från Alböke på 
Öland, den andra från Frötuna i Södermanland'2. På dessa 
ringar är emellertid öglan ej åstadkommen genom omböjning 
av ringens ena ända, såsom på de s. k. permiska ringarna, utan 
består i en päronformig urtagning i den uthamrade ena änden 
av ringen. Då ringarna i fråga äro ganska smala och ej ha 
nägra ansvällningar mot ändarna, måste tydligen med en 
dylik knäppningsanordning den mot öglan eller ögat svarande 
knappen bli ganska liten. Dessa ringar äro f. ö. ganska groft 
och djupt spiralrefflade. Någon anledning att sammanställa 
dem med de båda knappringarna från Storkåge finnes således 
knappast. 

Det är emellertid att märka, att möjligheten "knapp och 
ögla" ingalunda är den enda. Redan från La Téne-tiden ha 
vi som bekant ett slags halsringar med en knapp i vardera 
änden; då ringen varit sluten, ha dessa knappar skjutits förbi 

1 Katalog d. Ausstellung in Riga, 1896, pl. 28, fig. 9. Ringen hän-
föres av katalogens förf. (Hausmann) till tiden efter 700 e. Kr. 

2 Montelius, Svenska Fornsaker, fig. 343. 
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varandra. Flera dylika ringar äro kända från Sverige, Norge 
och Danmark (fig. 15)l. Från Storkågefragmenten skilja de 
sig därigenom, att de åtminstone ofta äro bandformiga eller 
platta och endast närmast ändknapparna trinda. Från Väst-
preussen och Östpreussen känner man emellertid ett par hals-

Fig. 15. Halsring av La Téne-typ från Alingsås. 

ringar med ändknappar, som av Undset'2, troligen med rätta, 
sättas i förbindelse med de nämnda La Téne-föremålen, men 
som tillika mera synes närma sig Storkågetyperna (fig. 16). 
Något närmare synes dock ej vara känt om fyndomständig-
heterna. Särskilt den ena av de preussiska ringarna påmin-

1 Se vidare Montelius, Den nordiska järnålderns kronologi (Sv. Forn
minnesföreningens Tidskrift. IX), s. 177 ff., figg. 9, 10, 13, 14, 15. 

- Joernalderens Begyndelse. s. 126, 139, pl. XV, fig. 13, pl. XVII, fig. 2. 
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Fig. 16. Halsring med ändknappar frän 
Willenberg (Västpreussen) [Undset, 

fcernalderens Begyndelse, pl. XV, fig. 13] 

ner ju starkt om det mindre exemplaret från Storkåge; jag vill 
även påpeka ornamentet på ändknapparna. 

Det är nu av stort intresse att se, hurusom dylika hals
ringar åtskilliga gånger äro funna i Östersjöprovinserna. I 
fråga om ändknapparnas form variera de något; de baltiska 
arkeologerna tala om halsringar "mit Kegelenden" (koniska 
ändknappar), och om sådana "mit 
Pilzknopfenden" (svampformiga 
knappar), vilka senare tydligen när
mast överensstämma med exempla
ren från Storkåge. I vissa fall på
minna de omständigheter, under vilka 
dessa östbaltiska halsringar anträf
fats, i hög grad om Storkågefyndet. Så anträffades en dylik ring 
i samma avdelning av Tiirselgraven som de emaljerade häst-
skofibulorna och armborstfibulan "mit umgeschl. Fuss". På den 
här (fig. 17) reproducerade avbildningen av denna halsring synes 
endast en knapp, men av Grewingks beskrivning1 framgår, 

att båda äro i be
håll. I fyndet från 

stensättningen 
vid Jaun Tehwe-
nen nära Ronne-
burg i Lifland in
gick likaledes en 

sådan ring (fig. 18). Vi återfinna på Ronneburg-ringen de för ett av 
Storkågeexemplaren karaktäristiska ansvällningarna framemot 
ändarna. Den omtalas av Hausmann2 såsom "Halsring mit Pilz-
knopf", och av den här efter Aspelin återgivna bilden synes ock
så framgå, att den blott har en knapp i behåll. Hausmann antar 
emellertid, att den ursprungligen haft två; han sammanställer den 
nämligen med en ring "mit zwei Kegelenden", som härstammar 
från skelettgraven vid Selburg i Kurland och anträffades med en 

1 Verhandl. d. gelehrten estn. Ges., XIII, s. 25. 
2 Katalog d. Ausstellung in Riga 1896, s. 31. 

Fig. 17. Halsring med ändknapp frän Tiirsel (Estland). 
Efter Grewingk. 
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Fig. 18. Halsring frän Ronneburg (Lifland). (Aspelin, 
Antiquités, fig: 1826J. 

armborstfibula "m. u. F."1. För Ronneburgsringens datering och 
dess samhörighet med Storkågeexemplaren är det av stort in
tresse, att den hittades tillsammans med en ormhuvudring av 
brons (fig. 19), av samma degenererade typ som den, vilken ingår i 
Storkågefyndet. Andra kur-
ländska exemplar av hals-
ringstypen med ändknap
par äro kända från Ilsen-
berg (Nerft) och Gross Son-
naxt'2.1 en stensättning med 
brandgrav vid Kardis i Lif
land hittades tillsammans 
meden"Kopfschild"-fibula 
av alldeles samma typ som 
den i Storkågefyndet ingå
ende3 även ett fragmentariskt föremål, som av Hausmann beteck
nas som "Schlusshaken mit Pilzknopf von einem grösseren Ringe"4. 

Det anförda torde vara nog för att visa, att även dessa 
föremål i Storkågefyndet peka åt samma håll — Östersjöpro
vinserna, och samma tid — senare delen av romersk järn

ålder, som de förut ge
nomgångna pjäserna. Till 
sist vill jag endast nämna, 
att en ring av ungefär 
samma typ för icke länge 
sedan anträffades i Eke 

Fig. 19. Ormhuvudring av brons frän Ronneburg (Lif-
land). [Aspelin, Antiquités, fig. 1825). S O C k e n p å G o t l a n d 0 . 

i A. a., s. 25. 
2 Aspelin, Antiquités, figg. 1875, 1880. 
:i Katalog d. Ausstellung in Riga 1896, pl. 4, fig. 14. 
4 A. a., s. 35. 
5 Fornvännen 1915, Tillväxten under är 1914, s. 7, 41, fig. 5. Ringen, 

ett löst fynd, hänföres där till vikingatiden, en tidsbestämning, som torde 
böra modificeras i anslutning till det här ovan anförda. — D:r T. J. Arne har 
haft vänligheten fästa min uppmärksamhet på en i Statens Hist. Museum be
fintlig halsring av samma slag (Inv. 6565). inköpt av riksantikvarien Montelius 
frän Kovno. 



210 Erland Hjär ne. 

Jag kommer nu till den redan en gång omnämnda i Stor
kågefyndet ingående ormhuvudringen av brons (fig./,/). I 
stort sett synas arkeologerna numera vara ense om den typolo
giska utvecklingsserie för de nordiska ormhuvudringarna, som 
uppställts af H. Hildebrand1 och vunnit anslutning av Montelius2. 

För den skandinaviska serien av ormhuvudringar brukar 
man efter Hildebrand uppställa följande huvudstadier (jag bort
ser nu från de dithörande fingerringarna): A, representerad av 
den präktiga guldringen från Nousis i närheten av Åbo3 med 
väl utbildade huvud, tydligt skilda från kroppen, ett i vardera 
änden av ringen. B med ännu rätt markerade huvud, för
sedda med ögon o. s. v., men mindre tydligt skilda från krop
pen4; ett tecken på huvudets ornamentala degeneration är hos 
denna typ, att det förekommer icke blott vid ringens ändar 
utan även på den sida om ändskivorna, som vänder sig in 
mot ringens smalare del. Hos vissa närmast till 5-typen hö
rande ringar äro huvudena vid spetsen försedda med en kula5. 
Denna form, som Hildebrand anser bilda övergången till nästa 
stadium, uppfattas av Blume som ingående i själva huvudserien, 
medan de, som sakna ändkulor, skulle utgöra en sidogren. 
C-typen utmärkes av att huvudena äro försvunna så när som 
på dessa ändkulor, som medelst ett trint mellanstycke med 
ringformiga insnörningar äro fastade på ändskivorna0. Slut
ligen har det finländska materialet gifvit Hackman anledning 
att ställa upp ytterligare en typ D, där även ändkulorna äro 
försvunna och endast en stafformig förlängning av de hos 
denna typ dessutom betydligt smalare plattorna intar huvudets 

i K. Vitterhetsakademiens Månadsblad 1873, s. 24 ff., 37 ff., 1891, s. 
137 ff. 

2 Den nordiska järnålderns kronologi (Sv. Fornminnesföreningens Tid
skrift, IX) s. 256 ff. — Senast har denna ringserie behandlats av E. Blume 
i hans ovan anf. avh. Die germ. Stamme etc, s. 73 ff. 

3 Montelius, Sv. Fornsaker, fig. 344. 
4 T. ex. ösbyringen från Öland {Svenska Fornsaker, fig. 345). 
5 T. ex. Bredingeringen från Öland {Svenska Fornsaker, fig. 346). 

' T. ex. den skånska ringen från Vidtsköfle {Svenska fornsaker, fig. 347). 
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plats1. De skandinaviska ormhuvudringarna äro samtliga av 
guld med undantag av ett fragmentariskt exemplar från Got
land2, som är av silver. Då båda ändstyckena äro avbrutna, 
kan man ej med säkerhet avgöra, om det tillhört C- eller D-
typen. De finländska exemplaren av D-typen däremot äro i 
allmänhet av brons, och till dem sluter sig en likaledes av 
brons förfärdigad ring av D-typ (fig. 19), som anträffats vid 
Ronneburg i Lifland och som jag redan en gång haft anled
ning nämna. Till dessa D-ringar hör nu ocksä bronsexempla
ret från Storkåge. På detta observeras även de på skandina
viska ormhuvudringar jämväl av tidigare typer ofta förekom
mande raderna av kryssornament på ömse sidor om ändski-
vornas kammar. 

Vad ormhuvudringarnas datering beträffar, så ha fyndom
ständigheterna visat sig bekräfta den uppfattning, till vilken 
man i anslutning till Hildebrand kommit på typologiska grun
der. I skelettgravsfyndet från Vallöby på Själland, som av 
Montelius sättes till förra hälften av 200-talet, låg en ring av 
5-typ. I Varpelevfyndet (graven a) från samma danska ö in
gick en ring av C-typ; detta gravfynd kan på grund av ett 
däri ingående romerskt guldmynt, slaget av kejsar Probus 
(276—282 e. Kr.), sättas till tiden omkring år 300 e. Kr.:i Emel
lertid ha i danska fynd också ringar av B- och C-typ anträf
fats tillsammans, vilket tyder på att seriens typologiska ut
veckling under 200-talet gått så pass raskt, att de båda ty
perna kunde bestå vid sidan av varandra. Enligt det nyss 
sagda böra väl i alla fall ringarna av D-typen åtminstone före
trädesvis tillhöra tiden efter år 300. I ett gravfynd från Perkiö 
i Lillkyro anträffades en bronsring av D-typen4 tillsammans 

1 Hackman, Die ältere Eisenzeit in Finnland, s. 214; Atlas, pl. 8, figg. 
9, 10, pl. 9, fig. 1. 

2 Månadsbladet 1896, s. 48, fig. 39. 
3 Engelhardt, Skeletgrave paa Sjaelland etc. [Aarböger f. nord. Old

kyndighed (1877)], s. 352 ff. 
4 Hackman, Die ältere Eisenzeit, Atlas, pl. 9, fig. 1; text s. 83 f. 
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med en armborstfibula med spadformig fotskiva och kort nål-
hällare, en typ, som av Hackman i anslutning till Tischler da
teras till 5. årh.1 Vidare ingick i fyndet ett fragment av en 
armborstfibula "mit geradem Fuss und Nadelscheide (=langem 
Nadelhalter)", tillhörande inom denna serie en speciellt fin
ländsk typ, som Hackman förlägger till slutet av 5. årh.2 

En fullt så sen datering kan man väl knappast antaga för 
ormhuvudringen från Storkåge i betraktande av den ögonfibula 
och den "Kopfschild"-fibula, med vilka den anträffats. Även 
om dessa kanske just på grund av Storkågefyndet få antas ha 
fortlevat åtskilligt längre, än som väl i allmänhet antagits, bör 
man väl icke flytta dem alltför långt ned i tiden endast på 
grund av deras förekomst tillsammans med en ormhuvudring 
av låt vara starkt degenererad typ. Man är ju nämligen på 
goda grunder övertygad om att den typologiska utvecklingen 
inom denna ringserie försiggått mycket hastigt. Å andra sidan 
är det måhända icke heller orimligt, att den typ - D - vari 
den till sist utmynnade, här och var, t. ex. i Finland, kan ha 
hållit sig kvar rätt länge under ett småningom fortskridande 
ytterligare förfall. Den typologiska utvecklingen inom grup
pen D kan ju på grund av det långt framskridna stadium, den 
i sin helhet betecknar, icke gärna väntas förete så tydligt mar
kerade differenser som de mellan seriens tidigare typer be
stående. Men en blick på den ovannämnda Lillkyroringen 
med dess vårdslösande av de ornamentala detaljerna och dess 
smala ändskivor, som utan tydligt markerad begränsning små
ningom utlöpa i de stavformiga rudimenten av ormhuvudena, 
ger påtagligt nog vid handen, att denna ring representerar en 
ännu betydligt mer framskriden degeneration än exemplaren 
från Ronneburg och Storkåge. 

Några ord böra även nämnas om de till Storkågefyndet 
hörande andra mindre armringarna (figg. / , / , /, k, l, m, n) 

1 A, a., s. 163. 
2 A. a., s. 158. 
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Även dessa synas peka österut. Jag tillåter mig anföra, vad Hack
man yttrar om armringstyperna från Finlands äldre järnålder: 

"Unter den Armringen lassen sich nur wenige und oben-
drein einander sehr nahestehende Typen unterscheiden. Die 
meisten bestehen aus einem gleichbreiten Bronzebiigel, der auf 
der inneren Seite platt, auf der äusseren gerundet ist. . . Die 
Ornamente sind, wo sie Uberhaupt vorhanden, sehr einfacher 
Art; parallele Querstriche, gewöhnlich nur an den Enden öder 
auch — zu Gruppen geordnet — längs dem ganzen Biigel so
wie Reihen von kleinen Kretsen öder Punkten. Analoge For
men finden sich mitunter in gleichzeitigen ostbaltischen Fun
den, deren Armbänder sich sonst durch einen viel grösseren 
Formenreichtum auszeichnen"l. 

De östbaltiska exempel, Hackman anför, synas mig, i den 
mån jag kunnat bedöma dem på grund av tillgängliga avbild
ningar2, närmast vara att jämföra med den Öppna uträtade arm
ringen i Storkågefyndet. Besläktade med de öppna Storkåge-
ringarna äro väl även ett par armringar från Dittersdorf i Öst
preussen3. I övrigt äro de avbildningar av armringar från 
Östersjöprovinserna och angränsande trakter, jag haft tillfälle 
att lära känna, alltför otydliga för att tillåta några jämförelser 
med Storkägeexemplaren. I fråga om så enkelt ornerade och 
oansenliga föremål måste ju jämförelserna f. ö. alltid bli något 
vanskliga. Emellertid synes det mig uppenbart, att även denna 
grupp inom Storkågefyndet lika väl kan tyda på härkomst 
från Östersjöprovinserna som från Finland. Vad tidsställningen 
beträffar, höra de kurländska fynden enligt Hackman till de 
Tischlerska perioderna C och D; det estländska anträffades i 
en grav, som bl. a. innehöll en fibula "m. u. F.", men också 
yngre föremål. Även i Väriläfyndet ingingo två smala brons-

1 Hackman, Die ältere Eisenzeit in Finnland, s. 223. Jfr härtill Atlas 
pl. 10. figg. 1-7. 

2 Aspelin, Antiquités, figg. 1851, 1867, 1870, 
3 Bezzenbcrger, Analysen vorgeschichtlicher Bronzen Ostpreussens 

(Königsberg 1904), fig. 52. 
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armband av med Storkågeringarna besläktad typ. De jämföras 
av Hackman med en ring från Uskela, som emellertid i mot
sats till de flesta Storkågeexemplaren har små cirkelornament 
(på den uträtade Storkågeringen äro dessa anbragta på annat 
sätt). Hackman synes böjd att räkna dessa föremål bland de 
äldsta till Väriläfyndet hörande1. — Till den slutna hålväggade 
Storkågeringen känner jag f. n. icke något motstycke vare sig 
från Finland eller Östersjöprovinserna. 

De små fingerringarna av spiralvriden bronstråd (tig.l.o) 
ha talrika motstycken från Finlands äldre järnålder; ännu oftare 
äro dylika enligt Hackman funna i de östbaltiska länderna2. 

Det återstår att draga slutsatserna av de nu gjorda sam
manställningarna. Med hänsynstagande till såväl fibulatyperna, 
vilka i och för sig kunna anses tendera att höja dateringen, 
och ormhuvudringen, som tagen ensam för sig tenderar att 
sänka den, och i enlighet med regeln, att ett fynds nedlägg
ningstid bestämmes av det yngsta i fyndet förekommande före
målets ålder3, torde det icke vara alltför djärft att datera Stor-
kågedepån till 4. årh. och kanske snarast förra hälften av 
300-talet. 

Vad fyndets härkomst beträffar, peka ju vissa typer, så 
det större emaljerade hästskospännet men framför allt ögon-
fibulan och den speciella formen av "Kopfschild"-fibulan med 
gångjärnskonstruktion, avgjort på Östersjöprovinserna och kan
ske särskilt på den nordestländska äldre-järnålders-gruppen vid 
Narvabukten. Även de andra i Storkågefyndet ingående forn
sakerna synas åtminstone tillhöra typer, som äro mer eller mindre 
starkt representerade i Östbaltikum men däremot eljes icke i 

1 Hackman, Die Emailfibel von Wärilä, s. 206,212,225. Uskelaringen 
är avbildad a. a., fig. 4 och i samme författares avh. Die ältere Eisenzeit 
in Finnland, Atlas, pl. 10, fig. 3. 

2 A. a., s. 225 f. med Atlas, pl. 11, figg. 4—9. Exemplar från Tiirsel-
fyndet avb. hos Grewingk, a. a., pl. IV, figg. 23 a o. b. 

3 Montelius, a. a., (Sv. Fornminnesföreningens Tidskrift, IX), s. 157. 
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Sverige. Frågan kan då egentligen gälla, om föremålen kom
mit upp till Skellefteåtrakten direkt från Östersjöprovinserna 
eller över Kvarken med Finland som mellanstation. I betrak
tande av det korta avståndet tvärs över Kvarken och med hän
syn till fyndet av det emaljerade spännet från Värilä kunde 
måhända den senare möjligheten vid första påseendet förefalla 
sannolikast. Å andra sidan innehåller Storkågefyndet två emalj-
spännen mot Väriläfyndets enda. Det synes därför mindre 
sannolikt, att man skulle från Finland utfört dessa där så säll
synta och förmodligen på grund av sitt utseende och sin ovan
lighet högt skattade smycken. Dessutom visar Storkågefyndet 
långt större enhetlighet både i fråga om härstamningsmiljö och 
lidsställning än Väriläfyndet. Vidare innehåller Storkågefyndet 
flera typer — det mindre emaljspännet, de båda bågfibulorna, 
de båda halsringarna med ändknappar — som aldrig anträf
fats i Finland1. Och slutligen får man taga i betraktande, att 
de direkta sjöförbindelserna i allmänhet under äldre tider spe
lat en övervägande roll i jämförelse med förbindelserna till 
lands, vadan en vandring över Finland ingalunda kan anses 
i och för sig utgöra det sannolikare alternativet. På grund av 
alla dessa skäl måste jag anse det sannolikast, att de i Stor
kågefyndet ingående fornsakerna kommit till fyndorten den 
direkta sjövägen frän sin ursprungsmiljö. 

Storkågefyndet skulle alltså utgöra ett vittnesbörd om en 
direkt handelsförbindelse mellan Västerbotten och Östersjöpro-

1 Ett finländskt fynd från yngre romersk järnålder, som icke blott, i 
likhet med så mänga andra, erbjuder åtskilliga beröringspunkter med öst
baltiska fynd, utan speciellt visar hän pä den nordestländska gruppen (Tiir-
sel), är det, som nyligen anträffats i ett röse med brandgrav på Kctohaka 
hage i Isokylä by, Uskela socken (Egentl. Finland). Det är beskrivet av 
Hackman i Finskt Museum 1916, s. 55 ff. Fyndet innehåller bl. a. ett stort 
tvärslåspänne av Turseltyp {Riga Kat., pl. 5, fig. 26). I likhet med Stor
kågefyndet innehåller det en del enkla bronsarmband. Däremot synes ingen 
av de i Storkågefyndet ingående spänne- eller halsringstyperna vara repre
senterad i Ketohakafyndet. En däri förekommande fingerring av guld (orm-
huvudtyp) förklaras av Hackman som import frän Skandinavien. 
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vlnserna, kanske speciellt norra Estland, landet vid Narva-
bukten, under senare delen av den romerska järnåldern. 

Det resultat, vartill vi sälunda kommit, saknar måhända 
icke alldeles anknytningspunkter i litterära källor. Emellertid 
vill jag uttryckligen betona, att de kombinationer, som jag nu 
vill i korthet antyda, framläggas i fullt medvetande om den 
osäkerhet, som nödvändigtvis måste vidlåda hypoteser på grund
val av ett så torftigt och mångtydigt material. 

"Bland öarna i Östersjön", säger Adam av Bremen i sin 
under senare hälften av 1000-talet avfattade geografiska skild
ring av Norden, "finnes en, som heter Aestland. — Den 
berättas ligga helt nära kvinnornas land (terra feminarum)li K 
Man är ganska allmänt ense om att med terra feminarum — 
amazonerna kallar Adam på andra ställen dess inbyggare2 — 
avses samma trakter, som i andra medeltidskällor kallas Kvän-
land, vare sig nu den latinska översättningen beror på en ord
lek eller på ett verkligt missförstånd av folknamnet kvän, som 
enligt vissa äldre skrivningar sammanfaller, enligt andra åt
minstone haft stor ljudlikhet med ett fno. ord kvén, vilket 
betyder 'kvinna', 'hustru'. Kvänland återigen är en beteckning 
för vissa nordbottniska kuststräckor, säkert Västerbotten men 
sannolikt även Österbotten, alltså överhuvudtaget landet kring 
Bottniska vikens nordligaste del3. Adams notis om att Estland 
ligger i närheten av Kvänland har därför helt naturligt före
fallit egendomlig. Vissa forskare ha tänkt sig den förklaringen, 
att benämningen Kvänland här skulle avse, resp. vara utsträckt 
till att även omfatta södra Finland4. Då jag icke känner till elt 

1 L. IV, c. 17. 
2 L. III, c. 15, L. IV, c. 19. 
3 Se härom Wiklund, Om kvänerna och deras nationalitet {Arkiv f. 

nord. filol., XII, s. 103 ff.) och K. Grotenfelt, Uber die alten Kvänen und 
Kvänland {Annales acad. seient. tenn.. Ser. B., Tom. 1, s. 1 ff.). 

4 Lönborg, Adam av Bremen (Ak. avh. 1897). s. 135; K. Grotenfelt, 
a. a., s. 14 ff. 
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enda annat källställe, som kunde ge något verkligt stöd åt en 
förmodan, att namnet Kvänland kunnat användas pä detta sätt, 
har detta försök att förklara Adams notis länge förefallit mig 
synnerligen tvivelaktigt. 

Långt innan jag hade någon kännedom om Storkågefyn
det, hade jag i stället tänkt mig den möjligheten, att Adam 
hört talas om handelsfärder till sjöss från Estland till de norra 
Bottenländerna och att han på grund av sådana uppgifter bil
dat sig en oriktig föreställning om det absoluta avståndet mel
lan dessa trakter. Med kännedom om icke blott Adams utan 
också mänga andra gamla geografiska framställningars och 
även kartverks beroende av itinerarier och seglationsanvisningar 
kunde en sådan förklaring synas ganska rimlig. Den vinner 
ett ytterligare stöd genom en omständighet, varom jag erhållit 
upplysning av orientalisten doc. J. Kolmodin. Den arabiske 
geografen Idrisi från 1100-talet, vars framställning till väsent
lig del synes vila pä handelsgeografiska källor, berättar i sin 
skildring av Nordeuropa, att om man vill bege sig till ama
zonernas öar, är den närmaste utgångspunkten en stad, om 
vilken han strax förut meddelat, att den är "stor och blomst
rande och hör till Estland"; avståndet säges utgöra tre dags
resor1. Det finnes ingen anledning att antaga, att Idrisi med 
"amazonernas öar" skulle mena något annat än Adam med 
terra feminarum; även Adam talar ju emellanåt om amazo
nerna. Den stad i Estland, från vilken man alltså enligt Idrisi 
anträder färden till Kvänland, omtalas i den arabiska texten 
med ett namn, för vilket man med en viss sannolikhet kan 
antaga läsningen NAHW. Doc. Kolmodin anser det emeller
tid mycket troligt, att denna namnform liksom åtskilliga andra 
hos Idrisi är fördärvad och att det icke möter alltför stora pa-
leografiska svårigheter att därbakom såsom den riktiga läs
arten tänka sig ett Narw eller något dylikt. Det måste också 
erkännas, att det nuvarande Narva vid Narovaflodens utlopp, 
alltså i vattenförbindelse med trakterna kring Peipus och med 

1 Jfr Jaubert, Géographte d'Edrisi, s. 431 ff. 
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icke alltför svåra övergångar till de ryska vattensystemen, har 
ett läge, som förefaller ganska passande för ett forntida handels
centrum. 

Onekligen vore det frestande att i Storkågefyndet se den 
arkeologiska bekräftelsen på dessa de litterära källornas an
tydningar om en gammal direkt handelsförbindelse mellan Est
land och Bottenländerna — en bekräftelse, som tillika skulle 
visa, att denna förbindelse sträcker sig ännu mycket längre 
tillbaka i tiden, än man enbart på grund av de litterära vitt
nesbörden skulle haft anledning att antaga. Måhända skall man 
emellertid just i det stora avståndet i tiden mellan Storkåge
fyndet och de litterära källorna finna skäl till en invändning 
mot den nu framställda kombinationen och säga, att en han
delsförbindelse, som ägt bestånd ända från äldre järnåldern 
till 1100-talet, borde lämnat flera arkeologiska spår efter sig 
än detta enda, och att den borde lämnat spår även från de 
mellanliggande tiderna. Härpå kan dock svaras, att övre Norr
lands arkeologi ännu är alltför ofullständigt känd för att med
ge en dylik slutsats e silentio, att tillräckligt många fynd må
hända ännu återstå att göra däruppe, för att man skall våga 
hoppas, att de nu saknade arkeologiska mellanleden mellan 
Storkågefyndets och de medeltida geografernas vittnesbörd om 
estländsk-kvänländska handelsförbindelser en gång skola komma 
i dagen. 

Frågar man sig nu, vilka motiv, m. a. o. vad slags varor, 
det kunnat vara, som lockat estländska köpmän till dessa nord
liga trakter, så kan svaret knappast bli mer än ett. I sjuttonde 
kapitlet av Taciti Germania få vi den första litterära antyd
ningen om den nordiska pälshandeln; den romerske författa
ren berättar, hurusom germanerna på fastlandet älskade att 
smycka sig "pellibus beluarum, quas exteriör Oceanus et igno-
tum mare gignit". Det synes otvivelaktigt, att med denna "yttre 
ocean" och detta "okända hav" just avses farvattnen norr om 
Tyskland, kring den skandinaviska halvöns kuster. När Jor
danes vid mitten av 500-talet författade sitt bekanta histo-
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riska arbete, hade bruket av dessa dyrbara nordiska pälsverk 
hunnit sprida sig till den romerska medelhavsvärlden, och 
han är också precisare i sina uppgifter. I sin skildring av folk
stammarna på vår halvö stannar han särskilt vid suehans, sve
arna i Mälardalen, och han berättar, att det är från dem som 
romarna, genom förmedling av många mellanliggande folk, er-
hälla de för sin vackra svarta färg ryktbara pelles sappherinas. 
Man har gissat, att med detta uttryck avses skinnen av ett 
högnordiskt pälsdjur, svarträv eller möjligen blåräv. Är detta 
riktigt, så ligger väl redan häri en anvisning om att en viktig 
plats i denna gamla svenska pälshandel intogs av skinnsorter, 
som knappast ens på denna avlägsna tid torde kunnat i till
räckliga mängder uppdrivas i omedelbar närhet av svearnas 
boningsorter. Härtill kommer, att ännu mera nordligt belägna 
trakter kunna antagas ha från början haft en mycket stor be
tydelse i pälshandelns historia redan på grund av det biolo
giska faktum, att pälsdjuren i dessa nejder i följd av klimatet 
i högre grad utmärka sig för och längre tid av året behålla 
den täthet och långhårighet hos fällarna, som gör dessa spe
ciellt värdefulla ur handelssynpunkt. 

Det saknas heller icke andra antydningar om att även sve
arna i denna handel åtminstone delvis spelat en förmedlande 
roll och att pälshandelns vägar redan tidigt sträckt sig ännu 
längre mot norr. Utefter Kemi och Ule älvar, de urgamla och 
långt in i historisk tid begagnade färdelederna mellan norra 
Bottenhavets kustorter och de pälsrika nejder vid Vita ha
vets stränder, som i angelsaxiska och isländska medeltidskällor 
möta oss under namnet Bjarmaland, vittna talrika fornfynd av 
såväl östliga som skandinaviska typer om en förhistorisk han
delstrafik, som synes sträcka sig tillbaka ända till bronsål
dern1. Under sädana omständigheter kan det icke vara något 
orimligt att tänka sig, att redan under de första århundradena 
av vär tideräkning fanns en motsvarighet till den medeltida 

1 Jfr Hackman, Förhistoriska fynd (Atlas över Finland. Text II), s. 
43 f., 58, 63 f.; Die ältere Eisenzeit in Finnland, s. 9, 352 f. 

Fornvännen 1917. 16 
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norrländska birkarlahandeln. För denna handel med sina lokala 
centra vid älvmynningarna, ur vilka sedan de nordbottniska 
kuststäderna uppkommit, var ju just den lappländska pälsfång
sten huvudsaken. Om den norska motsvarigheten till birkarla
handeln, de halogaländska pälshandlarhövdingarnas finnfärder, 
ha vi underrättelser, som gå tillbaka ända till 800-talet (norr
mannen Ottars berömda berättelse till kung Alfred i dennes 
angelsaxiska översättning av Orosius ävensom Egilssagans upp
gifter om Thorulf Kveldulfsson). Och intet i dessa framställningar 
tyder pä att företeelsen då skulle varit ny. 

Vissa omständigheter, särskilt i fråga om ortnamnen, synas 
mig häntyda på att den norrländska handeln i sina tidigaste 
skeden stått i en intimare förbindelse med den svenska han
delns centrum i Mälardalen än den gör, då birkarlahandeln 
under medeltiden kommer in under historiens fulla belysning1. 
Med andra ord, de äldsta pälshandelsfaktorierna vid Bottniska 
viken ha kanske icke liksom de medeltida birkarlarnas han
delsplatser i Lule och Pite, Torne och Kemi varit rent lokalt 
norrländska till sin karaktär; de torde ha varit anläggningar 
från de centrala handelsorterna i Mälardalen och stått i nära 
förbindelse med marknaderna därnere. Om detta resonnemang 
har någon grund för sig, så ligger en tolkning av Storkåge
fyndet och av de litterära antydningarna om en direkt est-
ländsk-kvänländsk handelsförbindelse nära till hands. De äro 
då vittnesbörd om en konkurrensföreteelse. Köpmännen från 
Estland ha icke varit nöjda med att upphandla de högnordiska 
pälsverken av de svenska mellanhänderna på marknaderna i 
Mälardalen. De ha i stället sökt att fylla sitt behov av dy
lika varor genom en direkt handel på Bottniska vikens norra 
kuster. 

Möjligen skulle man i Storkågefyndet kunna finna anled-

1 För en närmare utveckling och motivering av denna tankegång ber 
jag fä hänvisa till en undersökning rörande Tacitus' uppgifter om den bal
tiska norden, som jag inom den närmaste framtiden hoppas kunna offent
liggöra. 
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ning till ännu en kombination av detta slag. I sin flera gånger 
i det föregående citerade avhandling om estländska gravfynd 
har den östbaltiske arkeologen Hausmann påpekat åtskilliga 
omständigheter — särskilt i fråga om fibulatyperna — som sy
nas honom berättiga till att betrakta de gravfynd från trakten 
av Narvabukten, i vilka vi funnit så många analogier till Stor
kågefyndet, som en särskild sluten nordestländsk grupp inom 
den östbaltiska äldre järnåldern. Trots många analogier skiljer 
sig denna grupp enligt Hausmann tydligt från de äldre — järn
ålders-fynd, som förekomma i sydligare delar av Östersjöpro
vinserna, särskilt Lifland. Däremot visar den nordestländska 
gruppen märkliga överensstämmelser med de samtidiga fynden 
från Östersjöns södra kust, särskilt Öst- och Västpreussen, lan
det kring Weichselmynningen. På grund härav framkastar Haus
mann, visserligen i försiktig form, tanken på en direkt handels
förbindelse till sjöss mellan detta nordestländska område och 
Östersjöns södra kust, väl närmast just Weichseltrakterna1. Med 
min bristfälliga kännedom om materialet kan jag icke tillåta mig 
något eget omdöme om denna Hausmanns uppfattning, men 
en iakttagelse, som framställts av en sådan kännare av öst
baltisk arkeologi, måste naturligtvis förtjäna stort avseende. 
Av Eberts redogörelse för de arkeologiska förhållandena i Öster
sjöprovinserna2 synes mig f. ö. framgå, att denna uppfattning 
om den nordliga gruppens särställning och sammanhang med 
nordöstra Tyskland har sitt berättigande än i dag. Och under 
förutsättning av denna uppfattnings riktighet inställa sig vissa 
reflexioner. 

Man har ofta och säkerligen med rätta anmärkt, att den 
skildring av den nordliga Östersjövärlden, som förekommer i 
44. och 45. kapitlen av Taciti Germania synes vara orienterad 
från det centrum för den preussisk-samländska bernstenshan-
deln, som vid denna tid befann sig vid Weichselmynningen. 

1 Hausmann, Grabfunde, s. 26; 45 f. 
2 Prähistorische Zeitschrift 1913, s. 531. 
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Vidare har man fäst sig vid den stora olikhet, som råder mel
lan den från väster orienterade skildring av Nordeuropa, som 
ingår i Plinius' 4. bok, och Tacitus' ett par årtionden senare 
publicerade framställning. Till förklaring av dessa nytillkomna 
och annorlunda orienterade uppgifter hos Tacitus har man 
uppställt den hypotesen, att han haft tillgång till en under 
mellantiden tillkommen ny källa. Och man har då pekat på 
en uppgift, som förekommer i en av de sista och förmodli
gen även tämligen sent utarbetade delarna av Plinius' natur
historiska arbete (L. 37, c. 45). Enligt denna uppgift avreste 
något år under Neros regering en romersk riddare från Car-
nuntum i Pannonien till den preussiska bernstenskusten för 
att upphandla bernsten för den romerska arenans behov. För
modligen följde han flodlederna, framför allt Weichseln, mot 
norr, och framkommen till Östersjöns kust bereste han de där
städes belägna handelsorterna (commercia ea et litora pera-
gravit). I denne romerske riddares hypotetiskt antagna, för
lorade reseberättelse har man nu velat återfinna den källa, 
varur Tacitus hämtat sina nya uppgifter om den baltiska nor
den, bl. a. om svionernas förmögna och militäriskt välrustade 
folk uppe på öarna i själva den nordliga oceanen1. Natur
ligtvis får en sådan hypotes tagas cum granö salis. men om man 
inskränker sig till att fatta denne romerske bernstensriddare, 
som kanske icke var den ende resenären vid denna tid från 
medelhavsvärlden upp mot Weichselmynningen, som en konkret 
representant för den taciteiska källans art och orientering, 
så torde däri ligga något ganska berättigat. Utomordentligt 
betecknande är i detta sammanhang en arkeologisk observa
tion, som förekommer i prof. Almgrens fibulabok'2, nämligen 
att den speciellt väst- och östpreussiska formen av ögonfibu-
lan anträffats i några exemplar just i detta pannoniska Car-
nuntum vid Donau, varifrån bernstensriddaren anträdde sin 

1 Fr. Stein, Die Völkerstämme der Germanen (Schweinfurt 1896), s. 57 ff. 

- Fibelformen, s. 31. 
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färd och som förmodligen var den preussiska bernstenshan
delns stapelort. 

Utgår man nu från Hausmanns förmodan om en direkt 
sjöförbindelse mellan norra Estland och Weichseltrakterna, så 
vore det frestande att i det arkeologiska sammanhang, som 
förbinder Weichselmynningen med trakten kring Narvabukten 
och vars sista led utgöres av Storkågefyndet, tro sig kunna 
följa även den taciteiska källtraditionens väg ännu längre mot 
norr. Det är vissa enskildheter i Tacitus' framställning, som 
härigenom skulle få en rätt naturlig förklaring. 

"En fortsättning på svionerna", säger Tacitus, "utgöra si
fonernas samhällen (Sithonum gentes). De äro svionerna lika 
i allt övrigt men skilja sig från dem i det enda avseendet, att 
en kvinna härskar över dem fquod femina dominatur). Till 
den grad ha de vansläktats icke blott från friheten utan även 
från själva träldomen". Många meningar ha som bekant fram
ställts om vad som kan avses med dessa sitoner, och ej sällan 
har man även i denna taciteiska uppgift spårat samma förväx
ling mellan kväner och kvinnor, som vi lärt känna hos Adam 
av Bremen. För min del tror jag, att man härvid varit på rätt 
väg, om också en modifikation av de hittills framställda hy
poteserna om förhållandet mellan sitoner och kväner, som gått 
ut på deras identitet, torde vara nödvändig. Genom ett reson-
nemang, för vilket jag ej här har tillfälle att redogöra, har jag 
kommit till den uppfattningen, att med sitonerna avses just de 
handelsfaktorier, som de svenska köpmännen från Mälardalen 
anlagt på Bottniska vikens norra kuster1. Om det får antagas, 
att de kuststräckor, på vilka dessa faktorier anlades, redan vid 
denna tid voro besatta av de finska kvänerna, torde det icke 
ligga något orimligt i tanken, att de antagligen rätt svaga och 
fåtaliga germanska handelskolonierna här uppe måst ställa sig 
i ett visst underdånighetsförhållande till denna befolkning. Till 
jämförelse kan erinras om de gotländska och hanseatiska köp-

1 Även på denna punkt ber jag fä hänvisa till min ovannämnda Tacitus-
undersökning. 
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män, som under medeltiden begåvo sig till Novgorod och som 
vid ankomsten till Gesteveide i Volchof fingo betala köpfriden 
med en tribut åt den ryske fursten1. Något liknande skulle 
då vara den verklighet, som döljer sig bakom uttrycket fe-
mina dominatur. 

Om det nu funnits handelsförbindelser å ena sidan mellan 
norra Estland och Kvänland, å andra sidan mellan norra Est
land och Weichselområdet, så är det mycket möjligt, att en 
notis om handelsförhållandena vid de nordbottniska kusterna 
nått Weichselmynningen just via denna nordestländska mellan
station. Men därmed vinnes en ganska enkel förklaring på en 
omständighet, som vållat Tacitustolkarna rätt mycket bryderi. 
Tacitus omtalar nämligen icke sifonerna omedelbart efter svi
onerna utan först sedan han i ett mellanliggande parti skildrat 
cestierna, folket på den samländska bernstenskusten och för
modligen även längre uppåt Östersjöprovinserna, även i det 
nuvarande Estland'2. Förklaringen härtill skulle alltså vara all
deles densamma som till Adams notis om närheten mellan 
Estland och terra feminarum. Utom i kombinationen mellan 
nordbottniska och östbaltiska förhållanden stämma Tacitus' 
och Adams uppgifter överens även däri, att båda betona resp. 
sitoners och kväners grannskap till svearna. "Sifonerna äro en 
fortsättning på svionerna", säger Tacitus, och ordet continu-
antur bör tydligen här fattas lokalt. Likaså framhåller Adam i 

1 Sveriges Traktater, I, s. 231. Jfr Schiick, Birka, s. 24 f.; Björkander, 
Till Visby stads äldsta historia (Ak. avh. 1898), s. 16. 

2 Det förefaller oförklarligt, att namnet kommit att segast bibehållas 
just i fråga om denna del av östersjöprovinserna, ifall den fallit utanför det 
ursprungliga Estland. Den vanliga företeelsen av folknamns överflyttning 
på nyinvandrade stammar är ju av alldeles motsatt natur. Miillenhoff, som 
antager baltisk nationalitet hos de taciteiska aestierna, anser deras område 
ha sträckt sig till Finska viken {Deutsche Altertumskunde, II, s. 26). Jfr 
härmed, att Wiklund antager baltiskt ursprung för namnet pä Peipussjöns 
af loppsflod Narova {Le Monde Oriental 1916, s. 176), De nordestländska 
handelsmännen behöva ju ej ha tillhört samma stam som massan av Est
lands befolkning; de kunna ocksä ha utgjort en koloni av annat, exempel
vis gotiskt ursprung. 
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ett av de närmast föregående kapitlen, att sveaväldet sträcker 
sig över stora områden ända fram till "kvinnornas land"1. 

Kanske skulle man kunna gå ännu ett steg längre och 
säga, att om notisen om sitonerna härrör från deras handels
politiska medtäflare i Estland, så är det förklarligt, huru denna 
notis har fått den nedsättande färg, som måhända bidragit att 
framkalla det romerska missförståndet om ett nordiskt german
folk under nesligt kvinnovälde. 

Naturligtvis förutsattes vid en kombination mellan Tacitus' 
uppgifter och Storkågefyndet, att bakom detta fynd ligga tidigare 
fall av handelsförbindelser mellan Estland och Bottenländerna, 
ehuru några arkeologiska spär av dem ännu icke kommit till 
vår kännedom. 

1 L. IV c. 14: Postea longis terrarum spatiis regnant Sueones usque 
ad terram feminarum. 


