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utformning. Mellanlederna ha här tagit form av breda länkar, 
bestående av vardera 4 halvklotformiga bucklor, och mittsprö-
ten ha utvecklats därhän, att spännet fått en rent konisk profil. 
Tydligen ha vi här att skaffa med en sen, något barockartad 
utlöpare i serien. 

De formförändringar, som vi här kunnat iakttaga, äro otvi
velaktigt att betrakta såsom ett uttryck för germanernas smak 
för den konstfulla gjutningen, för det tunga och solida. Från 
de mest skilda tider kunna hämtas paralleller till denna ut
veckling. Såsom ett belysande exempel kan tjäna stilen un
der yngre bronsåldern, varunder tredje periodens sirliga linjer 
få vika för fasta och kraftiga former, då alla spröt växa i höj
den och alla föremål i sina dimensioner äro i stadig växt. 
Även från järnåldern kunna framhävas analogier till denna av 
den rådande smaken betingade omdaning. Mest slående är 
måhända den, som utvisas av de på germanskt område fram
trädande avkomlingarna av det skivformiga romerska spännet1. 
Även här ha vi samma utveckling från det plana och måttfulla 
till det kupiga och pompösa. 

2. 

Fyndet från Ysane. 

I den samling avbildningar — klichéavdrag, laveringar och 
teckningar — av märkligare fornsaker, som finns i Statens hi
storiska museum ingå även en del bilder av original, tillhöriga 
Karlskrona museum. Bland dessa väckes uppmärksamheten 
framförallt av ett slutet fynd av ett 30-tal föremål från Ysane 
i Ysane socken, Listers härad, Blekinge. Till det knappa ma
terialet från den förromerska järnåldern ha vi här ett så avse
värt tillskott, att en närmare redogörelse för föremålens art 
kan vara på sin plats. 

1 Salin, Die germanische Thierornamentik (Stockh. 1904), fig. 206-
208, 203-216. 
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Av mindre betydelse är fyndets huvudmassa: ett 20-tal 
små spiraler av bronstråd, några smärre enkla ringar av samma 
metall och en dylik av bärnsten. De övriga sakerna äro emel
lertid av så mycket större intresse. I främsta rummet kom
mer härvid den vackra halsringen, fig. 2. På svenska fast
landet torde denna form för övrigt vara okänd, men nära be-
fryndad är den gotländska ringen från Svie1, den enda på 
denna ö funna halsringen från La Ténetitlen. Almgren fram
håller, att den tydligen är en degenererad ättling av ringen 
med knoppförsedda ändar, som huvudsakligen hänföres till 
järnålderns andra period2. Vidare framhåller han, att knoppar 
av detta slag för övrigt knappast äro kända, och att vi där
för möjligen i Svie-ringen ha att se en gotländsk särform. 
Ysane-ringens knoppar komma emellertid det gotländska exem
plarets ytterst nära. Av Ysane-typ finnas för övrigt några 
ringar från Öland3, och det torde därför vara berättigat att 
betrakta denna variant såsom en öländsk lokalform. 

Av främmande ursprung är den lilla ringen, fig. 3. Tyd
ligen föreligen här en "Knotenring" av det slag, som är känt 
från det keltiska kulturområdet4. Även från en annan plats 
på Sveriges fastland, nämligen vid Bothildenlund, Skytts härad 
i Skåne, finns en ring av samma typn. Det förut i det ovan 
berörda gotländska Svie-fyndet ingående exemplaret står så
lunda icke absolut isolerat pä svenskt område0. 

Av mera svårtydd art äro de i fig. 4 a—g återgivna föremålen. 
Vid en närmare granskning framgår dock, att vi här ha några 
fragment av de till slutet av den förkristna tiden hörande bälte-

1 Almgren, Die ältere Eisenzeit Gotlands, h. 1 (Stockh. 1914), s. 9. 
2 Montelius i Sv. Fornm. Tidskr., bd 9, s. 177 ff. 
3 Kalmar museum; fotografier och teckningar i Statens historiska mu

seums planschsamling. 

* Déchelette, Manuel d'archéologie préhistorique, 2 (1914), pl. XII: 16. 
5 Lunds univ:s hist. mus. nr 19376. (Enligt benäget meddelande av 

amanuensen, fil. lic. Olof Sundin.) 
6 Jfr Almgren, anf. arb., s 8. 
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Fig. 3. 2/3. 

Fig. 4 a—h. a—d 2/a, e—h 1/u 

kedjorna tillhörande den kvinnliga dräkten1. Dylika bälten, van
ligen med en hake i form av ett djurhuvud och med en vid
hängande kedja, nedtill försedd med hängprydnader, tillhöra 
den keltiska kulturkretsen och förekomma över Nord- och Mel-

• Déchelette, anf. arb., s. 1230 ff. 
bärnstensringen och torde ej höra hit. 

Fig. 4 h är den ovan omnämnda 
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laneuropa ned till Donau1. Från de skandinaviska länderna 
äro de förut kända i ett fåtal exemplar, ehuru de där uppträda 
i något skiljaktig gestalt. I Schleswig-Holstein visa de en sär
skilt självständig utveckling. De bestå där av med ringar för
enade fyrkantiga plattor av järn, belagda med ornerade brons
plåtar2. I Sverige och Danmark äro de omdanade till bälten, 
sammansatta av rektangulära beslag, stundom fastade på un
derlag av järn, vartill även kan komma den nämnda prydnads-
kedjan med ändbeslag. Av dylika i Norden utvecklade bifor-
mer äro tre kända från Danmark3, ingen av dem dock under 
sådana förhållanden, att en noggrannare kronologi är möjlig. 
Närmare daterade äro däremot de svenska fynden från Södra 
Lund4 och Klefva Gumsegården5, vilka båda tillhöra den andra 
perioden. Även för fyndet vid Saxeröd, Jörlanda socken i Bo
huslän6 torde kunna erhållas en säker tidsbestämning genom 
granskning av formerna. I en täljstensurna av typ, förut känd 
från Norge, lågo jämte aska och brända ben ett stycke av en 
kedja samt några rektangulära beslag. Å dessa sutto runda 
knoppar, på vilka återfinnes samma ornering, som utmärker de 
tidiga formerna av de skandinaviska halsringarna med knoppar. 
Även Saxerödsfyndet får sålunda hänföras till järnålderns andra 
period8. 

Ehuru det är svårt att döma om de omtalade svenska bäl-

1 Muller, Bronzeboelter fra forromersk tid (Aarbeger\900), s. 138. —Upp
gifter om utbredning samt litteraturhänvisningar även hos Déchelette, anf. arb. 

2 Mestorf, Die holsteinischen Gurtel. Mittheilungen d. Schl.-Holst. 
Museums fur vaterl. Altertumskunde, 10. 

3 Muller, anf. arb. 
4 Montelius, 'Brandpletter i Östergötland. K- Vitt. Akad. Månads

blad. 1882. 

' Almgren, Nyfunna brandgropar från la-Téne-tiden i Västergötland. 
Sv. Fornm. Tidskr. bd 11 (1902). 

(! St. H. M. 12083 (K Vitt. Akad. Månadsblad, 1903—05, s. 132). 
7 Schetelig, Kleberstenskar fra jernalderen. Oldtiden. bd 2 (1912). 
8 Täljstensurnor av denna form äro dock anträffade även med föremål 

frän per. III (Schetelig i Oldtiden, bd 3, s. 124). 
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lenas ursprungliga utseende på grund av deras defekta till
stånd, förefaller det dock troligt, att de med sitt om Hallstatt-
tiden erinrande skaplynne1 — förening av järn och brons, or
namentiken — representera ett tidigare stadium i utvecklingen 
än de danska fynden och av fragmenten från Ysane2. Härmed 
överensstämmer även, att det senare fyndet genom halsringen 
och den keltiska ringen med utsprång dateras till det förro
merska skedets slutperiod. 

Enligt anteckningar i Statens historiska museum hittades 
de här omtalade föremålen på ägorna av lägenheten Ysane 
nr 11 vid bortförandet från åkerjorden av ett röse med vid 
pass 10 m:s diam. De lågo under en flat häll omkring l/« m. 
djupt under jordytan. 

Ehuru uppgifterna om roset snarast väcka tanken på en 
grav, motsäges detta i viss mån av den påstådda frånvaron av 
brända ben. Men anteckningens ord om det omgivande jord
lagrets svarta färg låta sig å andra sidan sammanställa med 
notisen om den i Nosaby-fyndet förekommande matjorden, 
vars närvaro Montelius tolkar såsom vittnesbörd om en ske
lettgrav3. Även i ett annat hänseende föreligga mellan de 
båda fynden en överensstämmelse, nämligen däri, att de båda 
innehålla föremål, utmärkande förbindelser med den keltiska 
världen, den skånska graven ett svärd av la Téne-typ, Ysane-
fyndet den ovan omtalade, egendomligt formade ringen. Det 
synes icke alldeles uteslutet, att keltiska inflytelser kunnat göra 
sig gällande även i fråga om gravskicket. — Frågan, huruvida 
vid Ysane verkligen föreligger en grav får dock givetvis med 
detta försök till förklaring ingalunda anses vara slutgiltigt löst. 

1 Denna stilistiska egendomlighet gäller dock även de holsteinska ked
jorna, som av Knorr hänföras till 'Stufe III" (Friedhöfe der älteren Eisen
zeit in Schleswig-Holstein, s. 36). 

2 Detsamma gäller även de med originalen till fig. 4 b—d sannolikt be
släktade brottstyckena frän Tomelilla,Skäne och Gotland(Almgrcn,anf.arb.,s.5). 

3 Sv. Fornm. Tidskr., bd 6 (1885-87), s. 77. 




