Från bronsåldern. 2. Bronsdolk från Träskåker i Hejnum,
Gotland
Lindqvist, Sune
Fornvännen 20, 40-44
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1925_040
Ingår i: samla.raa.se

40

Sune Lindqvist.

äger det påtagligen värde för
belysandet av bronsålderskulturen i Böhmen. Det är i så
fall icke första gången, som
kännedomen om ett främmande områdes fornkultur befinnes 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.

Fig. 22. Fästet av bronsdolk. Träskäker,
Hejnums sn, Gotland. Vi.

I nordiska fynd från yngre
bronsåldern föreligga ej sällan
små, säkerligen inhemska knivar och "miniatyrsvärd", vilkas
grepp tagit form efter samtida svärdfästen. Detta gäller
bland annat en talrik, av fig.
19 och 20 åskådliggjord grupp
knivar, vilka tydligen efterbilda
de i våra fynd vida mer sällsynta, från mellersta Europa
importerade antennsvärden(fig.
21). Ett ovanligare exempel på
efterbildning av samma svärdform ger den unika dolken
fig. 22, som år 1919 jämte
några andra föremål insändes
från Träskåker, en åker under
Ringsi Hejnum, Gotland. (Fornvännen 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 fullända 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 efter 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. Såsom 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 avgjutningsförfarandet 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 framställda ringens ovala plattor. Jfr Mn 1295.
Det tillvägagångssätt, som Träskåkersdolken bekantgjort,
finnes ju också tillämpat i miniatyr på den redan nämnda bronskniven 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 fullständigt i stil med den yngre bronsålderns prålsjuka natur, om
de tjänat till utsmyckning av svärdfästen.
Det vetenskapliga värdet av de stora arkeologiska avgjutningssamlingar, som efter L. Lindenschmits 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 frän 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 inventariebeskrivningen, men som varken omnämnts eller avbildats i
den tryckta litteraturen. Vi ha tydligen framför oss en misslyckad 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 kaviteternas 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.

