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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. 



Frän bronsåldern. 45 

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 två 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 fiån-
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 
klubblik! ansvällande skaft och en skicklig hand gör resten. 
Också kan en mycket god parallell anföras från stenåldern: 




