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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: 
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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 bronsyxor, 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 slörre 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 stäckt 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. 




