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Från bronsåldern. 

Av 

SUNE LINDQVIST. 

1. Bronsvapen från Sösdala i N. Mellby socken, Skåne. 

»v allt att döma ha ett stort antal av våra mindre, 
skafthålslösa yxblad från sten- och bronsåldern varit 
fastade ej direkt vid träskaftet, utan vid ena ändan 
av ett kort mellanstycke av trä eller horn, som i sin 

tur fästats i spetsig vinkel vid träskaftet. Lika väl på de äldsta 
nordiska stenåldersboplatserna som i flera fynd från övriga delar 
av stenåldern föreligger nämligen ett eller flera dylika mellan-
stycken av horn bevarade (jfr Mn 202). De ha vanligen hål för 
skaftet. Med en sen hålkyxa av mellansvensk form, Mn 1053, 
hittades ock vid Lögdö i Hässjö socken, Medelpad, delar av ett 
träskaft, vars främre, klubblikt ansvällda ända har ett hål och en 
däri sittande träplugg, vars andra ända stuckits in i bronsbladets hålk. 

Nya upplysningar om samma tydligen på mångahanda sätt 
realiseibara skaftningsprincip lämna vissa bronser, vilkas tillverkare 
kommit på den idén att i metall forma ut siörre eller mindre partier 
av de skaftdelar, som vanligen utfördes i förgängligare material. Av 
denna an är det smidiga, i en torvmosse vid Sösdala, Mellby socken, 
V. Göinge hd, funna bronsvapen, som avbildas i fig. 16 a och b.1 

1 Det avbildades visserligen redan är 1872 i OSCAR MONTELIUS' sedermera 
sä flitigt anlitade 'Svenska Fornsaker'. men tyckes icke desto mindie ha lämnats 
fullständigt obeaktat i det följande halvseklets rika arkeologiska litteratur 1 MON
TELIUS' planschverk, 'Minnen frän vär forntid" (ovan cit. Mn) saknas det. 
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Detåtergertydligen en sådan 
mejselliknande tingest som 
fig. 16c,inpassad och genom 
surrning fasthållen i ett T-
formigt stycke, förmodligen 
av horn, vilket hålklikt om
fattat och genom surrning 
fasthållits vid träskaftets 
ytterända. Det T-formiga 
styckets tredje ända, vapnets 
"nacke", harmåhända prytts 
av en påsatt bärnstensknapp 
eller dylikt och saknar av 
naturliga skäl de två andras 
antydda, om surrning erin
rande linjedekorering. 

T-formiga hornstycken 
av samma slag, ömsom snett 
avskurna, så att de själva 
bilda egg, ömsom försedda 
med inpassade eggar av 
annat material, förekommo 
både inom och utom Norden 
under äldre och yngre sten
åldern. Vid Plau i Meck
lenburg har en dylik horn-
yxa hittats i en genom det 
bevarade kraniet välkänd 
grav, som utan tvivel bör 
hänföras till gänggriftstiden 
och är karakteristisk för de 
bekanta, från kontinentens 
inre kommande kultur- och 

tidvis folkströmmar, vilka på olika vägar förde till Jylland, Sverige 
och Finland utgångsformer (Mn 309 m. fl.) för de snart i vart av 

Fig. 16 a—c. Bronsvapen, a, b: Sösdala, 
Skåne. Längd 29,2 cm. c: Orebäcken, Skåne. 

Längd 18,1 cm. 
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dessa områden lokalt särpräglade s. k. båtformiga stridsyxorna av 
sten. Det förtjänar framhållas, emedan en yngre, företrädesvis i 
mellersta Sverige vanlig variant av denna vapengrupp i sina yp
persta exemplar (Mn 316) företer förbluffande likheter med ge-

Fig. 18. Bronsknapp. Torpa vid 
Jönköping, Småland. Vi. 

Fig. 19. Bronskniv. Snöstorps sn, Halland. 2/s. 

Fig. 17. Bronsyxa, Sjö- "••••/_ ._ ._- — "—'•-•-
gestad, Vreta klosters 

sn, Östergötland. Mfc Fig. 20. Bronskniv. Hammarlöv, Skytts hd, Skåne. 2/s. 

ställningen av Sösdalavapnet. Detta sammanhang, som knappast 
kan vara rent tillfälligt, finner sin naturliga förklaring endast genom 
hänvisning till hornarbeten, eftersom alla metallyxor av samma 
form som det tills vidare unika vapnet från Sösdala utan tvivel 
måste antagas vara flera århundraden yngre än de till slutet av 
gänggriftstiden hänförbara stenvapnen av motsvarande gestaltning. 
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Vårt bronsvapen tillhör nämligen utan tvekan övergångs
tiden mellan Oscar Montelius' första och andra bronsålders-
perioder eller, närmare bestämt, Sophus Mullers tredje tidsgrupp 
(Bronzealderens Kunst, Köpenhamn 1921) i likhet med de me
tallyxor av andra former, vilka erbjuda analoga efterbildningar 
av ett i kluvet, surrat skaft inkilat metallblad (Mn 863). Till 
ungefärligen samma tid hör också det i fig. 16 c avbildade före
målet, som är funnet i Orebäcken mellan Tommarps och Skegrie 
socknar i Skytts härad, Skåne, jämte två bronsyxor (Mn 797) av 
i Böhmen vanlig form. Från Sverige torde endast föreligga ännu 
två mejselliknande föremål av delta slag (det ena Mn 875). Även 
eljest synas de vara sällsynta i norra Europa; i Böhmen äro de 
vanligare. 

Vi kunna sålunda ta för givet, att dessa bronser i Böhmen 
brukat skaftas på det sätt, fig. 16 a och b anger. Kanske ha även 
de i Sverige funna exemplaren kommit hit i böhmiska skaft. 

Frågan blir då, om även Sösdalavapnet är utfört i Böhmen 
eller om det är av skånsk (nordisk) tillverkning. Det senare 
alternativets rimlighet belyses redan därav, att Muller har be
tecknat några av de bronsformer, som först uppträda under hans 
tredje tidsgrupp, såsom otvivelaktigt nordiska, ehuru vilande på 
söderifrån kommet grundlag, varpå just Böhmen lämnat de enda 
av Muller anförda exemplen. 

Sösdalavapnets hemort måste alltså bestämmas med ledning 
av dess tekniska egenskaper. Tekniskt sett står det vida högre 
än i de båda länderna vanliga bronserna från samma tid. Det 
är nämligen gjutet ihåligt, med tunna väggar efter en troligen 
av vax över lerkärna formad modell, i vilken man genom tryck 
åstadkommit de förmodligen för hartsfyllning avsedda insänk-
ningar, som utgöra föremålets mest iögonenfallande ornamentala 
utsmyckning. 

Endast undantagsvis, säsom på den löstagbara överdelen av 
bronsyxan Mn 862 och på några av de föremål, Muller avbildat 
såsom tillhörande samma tredje tidsgrupp, finner man liknande, 
djupt insänkta eller genombrutna dekorationsfält på nordiska 
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arbeten av, som det vill synas, lika hög ålder. Något senare bli 
de emellertid — i något förändrade former — vanliga: på de hel
gjutna fästena till dolkar och svärd (Mn 905, 906), på bälte
krokar (Mn 893—895), tutuli (Mn 944), dubbelknappar (Mn 985) 
o. s. v., kort sagt på allehanda sådana bronser, vilka kunna 
tänkas ha ägt fullgoda ersättare i horn eller trä och kanske i 
själva verket lånat både form och dekorering från dylika. 

I den antydda tidsställningen ligger väl alltså — försåvitt 
vårt vapen är ett nordiskt arbete — förklaringen till, 
att dess ornament sakna omedelbara analogier bland 
kända fynd. Utsträcka vi emellertid jämförelsen till 
de vida talrikare föremålen med ornament, bildade av 
fina, ingraverade linjer, nå vi åtskilligt närmare. En 
östgötsk bronsyxa (fig. 17) motsvarande dem Muller 
tillfört första tidsgruppen, visar genom den strax ovan 
skafthälet anbragta dubbelraden av streckfyllda tri
anglar en god motsvarighet till det största av de 
insänkta fälten å vårt bronsvapen. Till de mindre, 
korsformiga (ett å vardera sidan) erbjudes en viss mot
svarighet av de fem grupperna koncentriska cirklar 
på en dubbelknapp (fig. 18) ur ett småländskt depå
fynd, som dock synes tillhöra en framskriden del av Fig. a, De-

. . , täljer av brons-

andra perioden. svärd.Längsjön. 
Linjedekorering av de arter, som nu nämnts, är u^and.5"/*. 

som bekant internationell, nära knuten till den äldsta 
bronsålderns metallarbeten inom skilda delar av hela Europa. Det
samma kan däremot, såsom Muller framhållit i nämnda arbete, icke 
sägas om insänkningarna för hartsfyllning. I Norden möta vi dem 
företrädesvis på arbeten av inhemsk karaktär, och, som nämnt, tidi
gast inom tredje tidsgruppen. När allt kommer omkring, bilda 
alltså de insänkta ornamentfälten på bronsvapnet från Sösdala 
det avgörande beviset till förmån för detta arbetes hemortsrätt 
i Norden. 

För Nordens bronsålder torde Sösdalavapnet, även om det 
förlorar sin karaktär av unicum, förbli en kuriositet. Däremot 
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Fig. 22. Fästet av bronsdolk. Träskäker, 
Hejnums sn, Gotland. Vi. 

Sune Lindqvist. 

äger det påtagligen värde för 
belysandet av bronsålderskul
turen i Böhmen. Det är i så 
fall icke första gången, som 
kännedomen om ett främ
mande områdes fornkultur be-
finnes kunna befordras av 
nordiska fynd, även om det 
främmande området kulturellt 
sett varit uteslutande givare 
och Norden mottagare. 

2. Bronsdolk från Träskåker 
i Hejnum, Gotland. 

I nordiska fynd från yngre 
bronsåldern föreligga ej sällan 
små, säkerligen inhemska kni
var och "miniatyrsvärd", vilkas 
grepp tagit form efter sam
tida svärdfästen. Detta gäller 
bland annat en talrik, av fig. 
19 och 20 åskådliggjord grupp 
knivar, vilka tydligen efterbilda 
de i våra fynd vida mer säll
synta, från mellersta Europa 
importerade antennsvärden(fig. 
21). Ett ovanligare exempel på 
efterbildning av samma svärd
form ger den unika dolken 
fig. 22, som år 1919 jämte 
några andra föremål insändes 
från Träskåker, en åker under 
Ringsi Hejnum, Gotland. (Forn
vännen 1920, Tillv. 1919, fig. 2 
o. sid. 16, nr 16330.) Arbetet är 
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framställt av en föga skicklig bronsgjutare, det har stora bläsor 
och saknar tydliga spår av den hamring, som brukat full
ända en god gjuteriprodukt. Icke desto mindre är det utan tvivel 
ett fullfärdigt och förmodligen under längre eller kortare tid 
nyttjat vapen, vi ha framför oss. På fästet ses nämligen rester 
av en genom ärgning till större delen avlägsnad linjedekorering, 
vilken utförts efter gjutningen, och det genombrutna krönet på 

Fig. 23. Halsring av brons. Torsbynäs, Fryksände sn, Värmland. V2. 

Fig. 24. Halsring av brons. Okänd fyndort. V2. 

fästeändan är väl avputsat efler gjutningen och retuscherat bl. a. 
genom borrning i de två understa hålen. 

Trots nämnda, tyvärr rätt grundliga retuscher, vartill komma 
märken av tidens tand och hittarens hand, kan man emellertid 
urskilja, att vår mästare som modell för sitt arbete, vilket är 
gjutet i ett stycke, tagit en dolkklinga av en under slutet av 
bronsåldern vanlig form med smal tånge (jfr fig. 21) men sittande 
i ett skaft, som till större delen varit framställt av förgängligare 
material och vartill vi sakna motstycke. Säsom redan nämnts, 
synes fästet vilja återge ett antennsvärds fäste. Denna effekt har 
vunnits på så sätt, att man på den av horn eller trä utförda 
kavelns ända bundit fast en hyskformigt böjd, i spiralskivor slu-
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tände bronstråd och å dennas överdel ytterligare en liknande, ehuru 
mindre trådfigur. Man ser tydligt de metallringar eller läderremmar, 
som sammanhållit trådfigurerna, ehuru den av gjutmästaren utförda 
avputsningen som nämnt i ej ringa män förändrat det helas utseende. 

Fig. 25, 26. Felgjutet bronsspänne. Stenbro, Silte sn, Gotland. Spännets längd, 
frånsett skägget, 21,5 cm. 

En fullständig, icke sällsynt analogi till det beskrivna av-
gjutningsförfarandet erbjuda halsringar som fig. 23 och Mn 1294, 
vilka gjutits med spiralskivor och allt. Som modeller till dem 
ha använts vare sig med en läderrem eller dylikt kompletterade 
ringar som fig. 24 eller ringar, vilkas spiralskivor gjorts av lösa 
trådar, som bundits eller på det genom bronsålderslagningar 
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bekanta övergjutningssättet "lotts" fast mellan den för sig fram
ställda ringens ovala plattor. Jfr Mn 1295. 

Det tillvägagångssätt, som Träskåkersdolken bekantgjort, 
finnes ju också tillämpat i miniatyr på den redan nämnda brons
kniven fig. 20. Att dolkprydnader av denna art för övrigt icke 
varit alltför sällsynta, synes framgå därav, att vi vid närmare 
eftersyn bland bronsåldersfynden träffa ett litet antal hyskformigt 
böjda bronstrådar, vilkas uppgift man tidigare icke lyckats fast-

Fig. 27. Bronsspänne. Stenbro, Silte sn, Gotland. Spännets längd 22,2 cm. 

ställa.1 De ha visserligen emellanåt förmodats sammanhänga 
med stängknappar, men vid närmare granskning befinnes denna 
förklaring icke befogad. Knappast bör man heller söka någon 
annan praktisk användning för dem. Däremot ginge det full
ständigt i stil med den yngre bronsålderns prålsjuka natur, om 
de tjänat till utsmyckning av svärdfästen. 

Det vetenskapliga värdet av de stora arkeologiska avgjut-
ningssamlingar, som efter L. Lindenschmils föredöme uppstått 
flerstädes på kontinenten, har nog överskattats; däremot ha vi 

1 SOPHUS MULLER: Ordning'af Danmarks Oldsager. II. Bronzealderen. 
Nr. 326. OSCAR MONTELIUS: Minnen från vår forntid. Nr. 1367, 1368. (1369 
synes vara en finsk eller östbaltisk form frän yngre järnåldern.) 
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en otvivelaktig nytta av att, såsom i de ovan beskrivna fallen, 
genom redan under bronsåldern utförda kopior eller avgjutningar 
studera fornsaksgrupper, varav fullständigt bevarade original ännu 
ej kommit i dagen. 

3. En gjutmästare i Silte, Gotland, 

I vidstående fig. 25 och 26 återgivas ömse sidor av ett i ett 
stenröse år 1887 vid Stenbro i Silte socken på Gotland anträffat 

Fig. 28. Hängkärl av brons, funnet jämte spännet fig. 25. 

föremål (St. H. M. nr 8297 och 9346), vars rätta art väl redan 
finnes uttryckligt angiven i den av Emil Eckhoff utförda inven
tariebeskrivningen, men som varken omnämnts eller avbildats i 
den tryckta litteraturen. Vi ha tydligen framför oss en miss
lyckad gjuteriprodukt. Man har velat framställa ett sådant stort 
s. k. glasögonformigt spänne, varpå ett bättre exempel erbjudes 
av ett egendomligt nog på samma gård år 1884 vid uppbrytandet 
av ett (annat?) stenröse funnet exemplar, fig. 27. Men metallen 
har icke fyllt ut formens ihåligheter, utan stannat med rätlinjiga 
kanter på ungefär en tredjedels avstånd från de stora kavite-
ternas vid gjutningen uppvända ändar. Arbetet har fördenskull 
kasserats, eller åtminstone ej rensats, och skulle väl snart ha 
hamnat i smältdegeln, om det icke av någon särskild anledning 
gömts i det röse, där det år 1887 anträffades. 
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Orsaken till misslyckandet var knappast, vad bilden kanske 
närmast ger anledning förmoda, nämligen att för mycket av den 
ingjutna metallen trängt ut mellan formens två hälfter. Detta be
höver endast ha vållat en obetydligare förlust. Av större vikt var, 
att formen var för grov. Vid skivornas raka kanter är godstjock
leken 3 mm. Också väger föremålet i nu föreliggande skick 406 
gr. Ett fullständigt spänne av samma form, funnet vid Ekebys i 
Ganthem (St. H. M. nr. 12118) väger inklusive nål 303 gr. och 
det i fig. 27 avbildade (St. H. M. nr 7450) väger 211 gr. 

Fig. 29. Hängkärl av brons, funnet jämte spännet fig. 27. 

Därest alla spännena varit fullständiga, skulle givetvis siff
rorna ändrats, likaså om man toge hänsyn till, i vad mån de 
olika föremålen undergått viktminskning till följd av kemiska 
förändringar under de årtusenden, de legat i jorden. Emellertid 
skulle dessa sifferändringar säkerligen endast än mer understryka 
det felgjutna spännets abnormitet, ty detta är vida mer ofull
ständigt och troligen även mer deformerat i kemiskt avseende 
än något av de till jämförelse valda. 

Oaktat ornamentiken på alla tre spännena gjorts efter samma 
mönster, iakttages tydlig skillnad i den säkerhet, varmed mönstret 
tecknats. Bäst är utan jämförelse det lättaste, sämst det grövsta. 
Det är därför troligt, att felgjutningen åstadkommils av någon 
man, som överhuvud ej förmått utföra ett arbete av samma kva
litet som det andra på samma gård funna exemplaret, vilket 
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däremot kan ha tjänat honom som förebild. Denna möjlighet 
understrykes nämligen även därav att jämte vartdera av de två 
spännena från Stenbro i Silte hittades ett s. k. hängkärl. Båda 
äro fullbordade. Men såsom kanske framgår av fig. 28 0.29 är det, 
som hittats tillsammans med det felgjutna spännet, en förgiovad 
kopia av det andra eller åtminstone av elt mycket snarlikt. Det 
förra, som har en diameter av 22,G—23,i cm., väger 1315 gr., det 
senare, som har en diameter av 23,5—24,i cm., 896 gr. Indraga 
vi i jämförelsen ett av tidens verkliga kvalitetsarbeten, det mäs
terligt ornerade hängkärlet från Slättäng i Västergötland, Mn 
1397, finna vi, alt det mot en diameter av 20,i—20,4 cm. har 
en vikt av allenast 611 gr. — om nu ens en sådan vikt kan 
sägas rimlig för ett arbete, som av allt att döma haft till främsta 
uppgift att bäras på magen i läderrem. 

4. Ändrade gjutformar. 

Frän skilda delar av vårt land föreligga ett flertal gjutformar 
av sten för tillverkning av hålkyxor. Ena hälften av en dylik, 
gjord för 6,4 cm. långa yxor av en under den 5:te perioden vanlig 
form, visas i fig. 30 b. De Ivå andra formarna, fig. 15 a o. c, ha 
också använts för tillverkning av liknande yxor, men de ha uppen
barligen blivit ändrade, så att yxlängden reducerats från 7 till 6 cm. 
resp. från 5,3 till 4,5 cm. Fölhållandet förtydligas av fig. 31 a—c. 

Det är en gammal iakttagelse, alt bronsålderns hålkyxor 
efter hand avtagit i storlek, åtminstone om man räknar med den 
för skilda perioder gällande "medellängden" och sålunda från
ser speciella former. Störst voro de äldsta, andra periodens, 
vilkas längd vanligen uppgick till mer än 10 cm. Sakförhållandet 
kunde tänkas åskådliggöra teknikens framsteg, om vi besinna, 
med vilken begärlighet vår egen tid ersätter gammaldags otymp
liga redskap med mer lätthanterliga. Även ett mycket koit me
tallblad kan ju, om man icke är timmerman, göra god tjänst, då 
strängt taget endast eggen behöver vara av metall; ett lämpligt 
klubblikt ansvällande skaft och en skicklig hand gör resten. 
Också kan en mycket god parallell anföras från stenåldern: 
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t. o. m. i det flintrika Danmark iakttages en mycket avsevärd 
successiv minskning av flintyxornas medellängd alltifrån de stora 

a b c 
Fig. 30 a—c. Gjutformar för hålkyxor. Bohuslän, Skåne, Gotland. 

a b c 
Fig. 31 a—c. Gjutformarna fig. 30 a—c med konturerna av de brorsyxor, som 
gjutits däri. Heldragna linjer: ursprungliga konturer, delvis utplånade eller för

svagade genom de av de delade linjerna angivna ändringarna. 

tunnackiga yxornas tid och intill stenålderns slut, då många "yxor" 
eller "mejslar" av flinta voro föga större än bronsyxorna vid brons
ålderns slut. Emellertid — det är svårt att känna sig fullständigt 
tillfredsställd med detta resonemang. Ha icke de små leksaks-
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yxorna av både flinta och brons passerat gränsen för det ur 
praktisk synpunkt tillåtliga i reduceringsväg? Vilken kan i så fall 
anledningen härtill vara? Materialbrist kan icke ifrågasättas be
träffande stenåldern, icke heller beträffande den yngre bronsål
derns huvuddel, då ju jämsides med redskapens krympning sker 
en än mer påfallande ansvällning av alla prydnadsformer. Sjätte 
periodens fynd ha väl starkt avtagit i antal, men icke ens denna 
tid synes ha släckt smyckenas individuella utvidgningsbegär. 

Man får väl alltså söka någon tredje förklaring till yxornas 
märkliga krympningstendens. En mycket näraliggande är i sä 
fall den, att yxorna — såsom man brukar förmoda — utom 
verktyg även varit värdeenheter. Dylika ha ju, efter vad vi nu
mera väl veta, en utpräglad tendens att reduceras. Reduceringens 
praktiska fördel — ur myntproducenternas synpunkt — är ju 
uppenbar beträffande metallyxorna och blir det även beträffande 
flintyxorna, om vi besinna, att transportförmågan väl satte en 
tämligen konstant gräns för vikten av det kapital, en handels
man kunde medföra, men icke hindrade en ökning av det antal 
betalningsenheter, varpå denna vikt var fördelad. 

Måhända äro alltså de avbildade, ändrade gjutformarna 
vittnen om en hastigt skeende valutadepreciering. Detta skulle i 
alla händelser icke passa illa i stycke med vad vi eljest känna 
om den slutande bronsåldern, som i så hög grad bär dödsmärket 
på sitt änne. 

Ffg. 32. Frän baksidan av spännet fig. 27. 



ZUSAMMENFASSUNG: 

Sune Lindqvist: Aus der Bronzezeit. (S. 35). 

1. Der Qegenstand Fig. 16 a, b, von Sösdala im Kirchspiel N. Mellby, 
Skäne, gehört dem Ubergang zwischen O. Montelius' 1. und 2. Periode, öder 
S. Mullers 3. Zeitgruppe an. Auf Grund dessen ungewöhnlicher, obwohl an Fig. 
17 u. 18 erinnerndcr vertiefter Ornamente (fiir Hartzfiillung) diirfte er als nor
dische Arbeit betrachtet werden können. Der einzig in seiner Art dastehende 
Qegenstand, der hohl in einem Stiick gegossen ist, zeigt, wie die im Norden 
seltenen, in Böhmen aber allgcmeiner vorkommenden meisselähnlichen Gegen
stände, Fig. 16 c gleichend, geschäftet waren. Ein T-förmiges Stiick, wahrschein
lich aus Horn, hat den "Meissel" mit dem Holzschafte verbunden. 

2. Der Bronzedolch, Fig. 22, von Träskäker im Kirchspiel Hejnum, auf Got
land, hat einen in einem Stiick gegossenen Handgriff, der zeigt, wie man wahr
scheinlich oft im Norden Antennenschwerter durch Festbinden von ösenförmig 
gebogenen Drähten an das obere Horngriffende, imitiert hat. Vergl. Fig. 19—21 
und die Halsringe, Fig. 23 u. 24. 

3. Ein Gussmeister in Stenbro, auf Gotland, hat die beim Giessen miss-
gliickte Spange, Fig. 25, 26, und das Hängegefäss, Fig. 28, verfertigt. Beidc 
sind vergröberte Repliken von den zwei auf demselben Grund und Boden, bei 
anderer Gelegenheit angetroffencn Gegenständen. Fig. 27, 29 u. 32. 

4. Die Gussformen, Fig. 30 a und c, waren urspriinglich Fig. 30 b ähnlich, 
sind aber insofern verändert worden, dass jede der Hohläxte um 1 cm. verkurzt 
wurde. Die wahrscheinliche Verwendung der Äxte als Wertmesser diirfte eher 
als praktische Grunde öder Metallmängd diese Reduzierung erklären. 

4 — Fornvän nen 1925. 


