
Nyare förvärv från koppar- och bronsåldern i Lunds universitets historiska
museum
Rydbeck, Otto
Fornvännen 21, 281-306
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1926_281
Ingår i: samla.raa.se



Nyare förvärv från koppar- och bronsåldern i Lunds 
universitets historiska museum. 

Av 

OTTO RYDBECK. 

land de till omkring 4,000 n:r uppgående nyförvärv inom 
det förhistoriska området, som Lunds universitets hi
storiska museum under de tre senaste åren införlivat 
med sina samlingar, finnas naturligt nog många ur 

vetenskaplig synpunkt viktiga fornfynd. 1 nedanstående redogö
relse behandlas ett antal dylika, vår äldre metallkultur tillhörande 
fynd, vilka torde kunna påräkna ett mera allmänt intresse. Det 
stora flertalet förvärv av vanliga vapen och redskap från brons
ålderns olika perioder, ävensom de omfattande och viktiga sam
tidiga fynden från under nämnda treårsperiod utförda grävningar, 
medtagas däremot icke, enär offentliggörandet av dessa skulle 
ställa allt för stora krav på tidskriftens utrymme. Mängden av 
dessa utvalda fynd från ett begränsat område under en så 
kort inköpsperiod visar tillräckligt, i vilken utsträckning föremål 
av koppar och brons kommo till användning redan under me
tallkulturens äldsta skede. 

Den redan förut betydande samlingen kopparyxor i Historiska 
museet har under nämnda tidrymd ökats med ytterligare tre. 
Den ena av dessa (fig. 179) haren längd av 12,3 cm., medan bred
den över eggen utgör 5,4 cm., över banen 3,7 cm., och tjockleken 
1,3 cm. Fyndortsbeteckningen är endast Skåne. Denna yxa, lik
som åtskilliga av de följande fornsakerna, har tillhört den bety
dande samling, som under världskrigets högkonjunkturer förvär-
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vats av Fabrikör V. Th. Wahlström i Ljungbyholm helt nära 
Kalmar (inv. nr 21071). 

Genom inköp av den utomordentligt vackra fornsakssamling, 
som hopbragts av Slöjdläraren L. J. Sjödahl i Kristianstad, har 
museet i år kommit i besittning av ytterligare två kopparyxor 
(fig. 180). Det intressantaste med dessa är emellertid, att de ut

göra ett slutet fynd. De båda yxorna, vil
kas dimensioner äro: längd 12,6 och 9,9 
cm., eggbredd 4,6 och 5 cm., banens bredd 
3 och 3,6 cm., samt tjocklek 1,4 och 1,8 cm., 
påträffades år 1924 å lantbrukaren Otto 
Hanssons i Fjälkinge ägor, Villands hd i 
Skåne, söder om och nära Fjälkinge backe, 
omkr. 300 m. från de s. k. Bocka stenar. « Fyndomständigheterna voro följande: En 
större sten skulle sprängas eller sänkas i 
terrängen, och för den skull hade man grävt 
en Va m. djup grop invid densamma. Då 
arbetaren efter en tillfällig rast återkom till 
arbetsplatsen, befanns det, alt jorden på ett 
ställe i kanten av hålet rasat, varvid de 

Fig. 179—180. båda yxorna medföljt och lågo blottade på 
ungefär 1,5 cms avstånd från varandra. 

Den större yxan, som av Slöjdlärare Sjödahl genast inköp
tes, är alldeles oskadad, men den mindre, som av finnaren skänkts 
till jordägaren, hade av denne lagts i "mäsk" för att befrias från 
ärg och har därför fått en annan patina än den större. Till ty
pen erinrar den med sin korta, breda kropp, sin raka bane och 
utsvängda egg, vars yttersta spetsar något avoxiderats, om den 
typ, som förekommer i Ungern och Medelhavsländerna, medan 
den förra är avsevärt längre och har ett eggparti, som är endast 
obetydligt utsvängt. 

Huruvida de båda yxorna från Fjälkinge böra betraktas som 
tillfälligt gömda av ägaren-stenåldersmannen eller om de böra 
räknas till de av parvis nedlagda yxor bestående offerfynd, vilka 
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tyckas ha förekommit hela stenåldern igenom, är svårt att säga. 
Fyndet visar i varje fall, att metallen icke varit mera sällsynt 
under den avlägsna tid, från vilken det härrör, än att en och 
samma person kunnat komma i besittning av två kopparyxor. 
Dessa äro dock så ålderdomliga, att man med 
säkerhet kan fastslå, att de höra hemma icke i 
bronsåldern, utan i stenåldern. Även om typen 
icke är den allra tidigaste, torde den dock böra 
räknas till gänggriftstiden och icke till den där
på följande hällkisttiden. 

I "Minnen från vår forntid" avbildar MON

TELIUS (fig. 150—151) två kopparyxor från nord
västra Skåne "sannolikt funna tillsammans". Om 
emellertid sistnämnda fynd måste betraktas som 
osäkert, så erbjuder Fjälkingefyndet ett alldeles 
oomtvistligt exempel på ett slutet fynd av kop
paryxor från vår stenålders näst sista period. 

Från bronsålderns första period härröra åt
skilliga nyförvärv. Dit måste sålunda hänföras 
det i två delar brutna bladet till en ansenlig dolk-
stav av brons (fig. 181), 31,6 cm. lång, 7 cm. bred 
upptill och 0,6 cm. tjock, funnen vid plöjning 
å Gessie nr 4, Oxie hd i Skåne (inv. nr 21027). 

Samma period tillhör en smal skaftkantmej-
sel av brons (fig. 182) med triangulär utvidgning i 
mitten, en sällsynt typ, som torde hava införts Fig. 181. 
från Italien eller mellersta Europa.1 Dimensionerna 
äro: längd 13,6 cm., bredd, upptill 1,7 cm., över utvidgningen 
2,2 cm., nedtill 1,4 cm. och tjocklek över skaftkanlen 1 cm. Mej
seln är funnen å n:r 13 Ingelstorp, Ingelstads härad i Skåne2 

(inv. nr 21061). 

1 En liknande, bredare mejsel eller rättare sagt yxa avbildas av S. MOLLER 
i Aarb. f. nord. Oldkynd. 1909, s. 10, fig. 6. 

2 Har genom byte förvärvats frän Ystads museum, där den hade numret 
3145. 



284 Otto Rydbeck. 

Till samma period hör även en ganska stor, vacker skaft-
kantyxa av brons, smal, med starkt utsvängd egg och mycket 
låga skaftkanter samt med en obetydlig förtjockning på mitten, 
dock icke i form av konsol (fig. 183). Yxans längd är 17 cm., dess 
eggbredd 6,7 cm., banens bredd 2,5 cm., största tjocklek 1,8 cm. 
Yxan, som tillhört ovannämnde Wahlströms samling, har endast 
fyndbeteckningen Skåne (inv. nr 21072). 

Från övergången mellan bronsålderns första och andra period 

Fig. 182-85. 

härrör en skaftkantyxa av brons med en ganska tunn, hög skilje
vägg på mitten mellan skaftkanterna (fig. 184). Till denna äldsta form 
av avsatsyxa torde inom landet knappast finnas mer än ett enda 
motstycke, även detta tillhörande Historiska museet, nämligen den 
ett par år förut förvärvade, i ett grustag i Minnesberg, Ahlstads 
sn, Skytts hd i Skåne funna yxa (inv. nr 18170, fig. 185), som 
MONTELIUS avbildar i Minnen, fig. 848. Den senast inköpta har en 
något tjockare skiljevägg än den förra, varjämte eggpartiet är 
ganska slitet och kort. Längden uppgår till 11,9 cm. (Minnes-
bergsyxan är 13,2 cm.), och fyndorten är Högestad, Herrestads hd 
i Skåne (inv. nr 22246). 

Till en föga senare del av samma period måste hänföras 
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ett slutet fynd (fig. 186), sä
kerligen ett gravfynd, be
stående av ett ganska långt 
dolkblad eller, om man så 
vill, ett kort svärd, samt en 
stor rakkniv av brons. Dol
ken, som förmodligen haft 
ett fäste av horn eller trä, 
är 28,3 cm. lång, ganska 
bred, 4,6 cm. vid bladets 
övre ända, har en hög och 
smal mittås, varjämte eggen 
är tunnt uthamrad så att 
den bildar ett tydligt mar
kerat band längs kanten. I 
två av de fyra nithålen kvar-
sitta ganska klena nitar, 
delvis med de stora nithu
vudena i behåll. På ena 
sidan finnes endast en tunn, 
rund, lös platta kvar å ena 
niten. 

SOPHUS MULLER behand
lar i sin "Bronzealderens 
Begyndelse og aeldre Ud
vikling i Danmark efter de Fig. 186. 
nyeste Fund"1 några lik
nande dolkar eller svärd och framhåller deras överens
stämmelse med italienska svärd och med mellaneuro
peiska från Italien införda eller från dess formvärld på
verkade vapen. Säkerligen bör även svärdet ifråga 
betraktas som importgods. -...fä gj 

Rakkniven är ett ganska ståtligt stycke, med starkt 
insvängd rygg. Halsen är, som på en verklig häst, Fig- 187. 

1 Aarbeger f. nord. Oldkyndighed 1909, s. 7, fig 3. 
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tunn i ryggsidan, men tjockare framåt, och huvudet är försett 
med två öron. Hela längden uppgår till 11,1 cm., huvudets längd 
till 2 cm. Fyndet har påträffats i Nosaby, Villands hd i Skäne 
helt nära en där befintlig megalitgrav. 

Till förra delen av bronsålderns andra period hör ett svärd 
(fig. 187) med i genomskärning spetsovalt fäste av brons, alldeles 

helt med undantag av att själva spetsen är av
bruten. Fästet har varit prydligt ornerat med halv
mänformiga inpunsningar m. m., en ornering, som 
nästan försvunnit, dels genom nötning och dels 
genom metallens oxidation. Svärdet, som är im
portgods från Mellaneuropa, är 63,7 cm. långt och 
torde i oskadat tillstånd ha mätt omkr. 70 cm. 
Fyndorten är Jämshögsby, Listers hd i Blekinge, 
helt nära gränsen till Skåne (inv. nr 21070). 

Till bronsålderns andra period torde en skaft
hålsyxa av brons (fig. 188) höra. Ifrågavarande 
exemplar är en ganska ovanlig typ med mycket 
smal bane, från vilken yxan vidgar sig ända ned 
till den mer än tre gånger bredare eggen. På si
dorna synas märken efter bearbetning medelst 
hamring. Yxans längd utgör 18,i cm., banens bredd 

1,7 cm., eggens 5,6, medan tjockleken vid skafthålet uppgår till 
4,6 cm. och vid banen till 1,6, 
Fyndorten är Svenstorp, Houfs 
sn, Bjäre hd i Skåne (inv. nr Fi ]89 

23007). 
Till andra periodens senare hälft hör fibulan fig. 189. Trots 

bågens avancerade form — visserligen förekomma tillplattade 
bågar redan på de tidigaste spännena, men på ifrågavarande 
exemplar är den tredelad — måste spännet räknas bland de 
äldsta här i Norden förekommande typerna, dels på grund av 
nålhuvudets ålderdomliga teckning och dels enär bågens avslu
tande hakar ännu icke övergått i spiraler. 

De platta bågarna förekomma jämsides med de i genom-

Fig. 188. 
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skärning runda å de äldsta fibulorna i såväl Grekland som Italien 
och Mellaneuropa. Dylika tidiga spännen med tillplattad båge 
avbildas av MONTELIUS i Minnen från vår forntid (fig. 970—971). 
De danska spännen, som av SOPHUS MULLER räknas till de allra 
äldsta, ha samma platta båge. På ett par av dessa1 är bågen 
försedd med rundlar, som äro ornerade med koncentriska ringar, 
erinrande om bågorneringen å ifrågavarande skånska spänne. 
Nålens längd är 9,2 cm. (spetsen är avbruten), fyndplatsen Ruuths
bo, Herrestads hd i Skåne (inv. nr 22871 a). 

Till Historiska museets dyrbaraste slutna mark- och moss
fynd höra sju stycken yxor från bronsålderns andra period, vilka 
påträffats i västra Blekinge alldeles på gränsen till Skåne. Tre 
av dessa äro skafthålsyxor med dubbel holk, de fyra övriga av
satsyxor av den vackra nordiska typ, som förekommer huvud
sakligen i Sydsverige, Danmark och Schleswig-Holstein (se fig. 
190—91). 

Skafthålsyxornas längd är (från vänster till höger räknat å 
bilden) 23,2, 22,6 och 23,2 cm. Avsatsyxornas: 20, 22,9, 23,8 och 
25,5 cm. Dock har den ursprungliga längden varit större, enär 
samtliga eggarna förstörts, liksom delvis även andra partier, på 
så sätt att den 1 å 2 mm. tjocka patinan, som är mycket skör, 
avslagits. A den längsta av de sistnämnda yxorna har tyvärr hela 
patinan avsiktligt frånskalats. 

Det är f. ö. ett särdrag, som är gemensamt för de flesta av 
dessa inhemska, vackra avsatsyxor från andra perioden, att me
tallen är ytterst ömtålig för oxidation. Bland museets exemplar 
av denna yxtyp finnes endast ett enda, i vilket metallen är helt 
oskadad. 

Yxorna påträffades d. 14/s 1919 i Kylinge, Sandbäcks sn, 
Listers hd i Blekinge, helt nära skånska gränsen och 2 mil från 
Sölvesborg, vid dikesgrävning å sank mark på omkr. V< m:s 
djup. Upphittaren, en arbetare, meddelade köparen, antikvitets-
handlanden Vilhelm Eklund i Karlshamn, att några ruttna trä-

1 Bronzealderens Begvndelse og (eldste Udvikling i Danmark. Aarb. f. 
nord. Oldkynd. 1909, s. 39, fig. 40 och 41. 
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stycken funnits bland yxorna, "troligen rester av något skrin, 
vari dessa förvarats". Eklund, som för en ringa summa förvärvat 
fyndet av upphittaren, försålde detsamma till antikvitetshand
landen C. Aug. Göransson i Kalmar, vilken i sin ordning för det 

Fig. 191. 

respektabla beloppet av 4,000 kr. avyttrade det till den förut 
omnämnde Fabrikören Wahlström i Ljungbyholm vid Kalmar. För 
halva denna summa inköptes det av Historiska museet år 1925. 

Av de 7 yxorna voro 2 icke bearbetade efter gjutningen, 
utan ha gjutsömmarna i sidorna kvar, vilket även framgår av 
bilden, men på de övriga är detaljutformningen avslutad. 

Frågan är, om man bör betrakta Kylingefyndet som ett offer, 
nedlagt åt någon gudomlighet eller något andeväsen, eventuellt 
för att tjäna nedläggaren själv efter döden, eller om det bör an
ses ha tillhört en metallgjutares eller köpmans förråd. 

ICVrrTERHETS HISTORIE 
OCH ANTIKVITETSAKADEMIENS 

BIBLIOTEK 
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Det första antagandet förefaller mest sannolikt. För att ha 
varit en köpmans egendom förefaller det väl uniformt. Snarare 
skulle dä ett sådant fynd som det nedan beskrivna Fredshögs-
fyndet eller det år 1900 påträffade stora fyndet från Stockhult i 
Loshults sn, Ö. Göinge hd i Skåne, ej långt från de ifrågava
rande Kylingeyxornas fyndplats, vara att betrakta som ett dylikt. 
Utom 3 avsatsyxor av vanlig typ och 3 skafthålsyxor liknande 
dem från Kylinge funnos här även en spjutspets, 2 stora runda 
bälteprydnader, 3 halskragar, 2 människobilder och en mängd 
smärre prydnadsföremål (Statens historiska museum, inv. nr 11217). 

Emot antagandet, att fyndet skulle ha tillhört en köpmans 
förråd, talar också det förhållandet, att föremålen påträffades i 
sank terräng. (Om de verkligen legat i en låda av trä, såsom 
hittaren velat göra troligt, behöver detta alldeles icke tala emot 
offerteorien). Ända sedan en tidig del av stenåldern existerade 
bruket att nedlägga yxor parvis, sannolikt som offer, och ofta i 
vattendrag e. d. Under metallkulturens tid fortlevde dessa sed
vänjor, vilket t. ex. framgår av det ovan beskrivna kopparyxfyn-
det från Fjälkinge. Från bronsålderns första period finnas flera 
exempel på liknande yxfynd. Så ock under andra perioden. I 
Gräsgärde, Arby sn, Kalmar län, hava sålunda i en mosse upp
hittats två ståtliga skafthålsyxor, erinrande om den vackraste i 
Kylinge, medan det vid Skogstorp i Fors sn, Södermanland, på
träffats två synnerligen praktfulla processionsyxor av brons. I 
Balsby, Nosaby sn, Villands hd i Skåne, således ganska nära 
Kylinge, funnos 3 st. skafthålsyxor liggande i rad bredvid var
andra, nästan likadana som de båda enklare skafthålsyxorna från 
Kylinge (jfr MONTELIUS, Minnen, fig. 80—81). Enstaka dylika yxor 
ha f. ö. ej sällan påträffats i mossar, en omständighet, som ty
der på att avsikten med deras nedläggande varit att offra dem 
åt en gudomlighet. Tilläggas bör, att ingen av de till Kylinge-
fyndet hörande yxorna kunna betraktas som egentliga arbets
redskap. 

Av ovanstående framgår såsom mest sannolikt, att det märk-
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Fig. 193. 

liga, i mossmark nedlagda yxfyndet från Kylinge 
bör betraktas vara av en rik man ditlagt i 
offringssyfte (inv. nr 21069). 

I sitt slag lika märkligt som yxfyndet från 
Kylinge, fastän tyvärr ännu sämre bevarat, är 
ett fynd av 5 enormt stora spjutspetsar, bland 
vilka en eller ett par torde få räknas som de 
längsta i Norden, vilket påträffats för ett par 
år sedan å Slättaröds allmänning, V. Karups 
sn, Bjäre hd i Skåne (fig. 192—93). Allmän-
ningen ifråga utgöres av ett stenbundet, delvis 
vattensjukt, ganska lågt liggande område. I 
östra delen höjer sig berggrunden 4 ä 5 m. 
över marken. Vid övergängen mellan det lågt 
liggande området och platån ovanför funnos 
en del större stenblock. Det var vid bort-
sprängning av dessa, som fyndet kom i dagen. 
Spjutspetsarna skola, enligt uppgift av fyndets 
förre innehavare och en arbetare, som varit 
närvarande vid fyndtillfället, hava legat under 
två stenblock, i en mindre hålighet i berg
grunden, omedelbart invid bergplatån. De hade 
förmodligen skadats av upphittarna och upp
plockades dessutom vårdslöst, varpå en av ar
betarna tog dem hem till sig och kastade dem 
på gårdsplanen. Där fingo de ligga under en 
längre tid, och bevisligen har åtminstone en 
person, en sjökapten från Göteborg, namnet 
är obekant, tagit med sig ett stycke säsom 
"minne". Det kvarvarande inköptes slutligen 
av en samlare, som i sin ordning försålt dem. 
till museet. Trots upprepade undersökningar 
har det visat sig omöjligt att leta reda på 
själva fyndstället eller återfå de delar av spjut
spetsarna, som gått förlorade. 
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Såsom av fig. 192 framgår, befinner sig fyndet i ett synner
ligen fragmentariskt skick. Endast en av de fem spjutspetsarna, 
den första i raden, är absolut mätbar. Dess längd uppgår till 
54,5 cm. Den vackra orneringen framgår av fig. 193 (nederst). Det 
förefaller knappast troligt, att någon av de övriga spjutspetsarna un
derstigit denna i längd. Däremot mäter en av dem, nr 2 i raden, 
ännu i sitt fragmentariska tillstånd 57,5 cm., och måste oskadad 
ha varit minst 60 cm. lång. Denna jättelika spjutspets är fullstän
digt oornerad, dock kan holken, vars nedre del nu saknas, möj
ligen hava ägt någon ulsirning vid mynningen. Holkens förläng
ning i själva spjutbladet, som å spjutspets I betonas genom tre 
smala långsgående ribbor å varje sida, är å II tillplattad från si
dorna mot mitten, medan den å spjutspetsarna III och IV, vilka 
äro så lika varandra, att de sannolikt gjutits i samma form, är 
facetterad, så att tre tydliga, låga åsar bildats å varje sida. Ho! 
kens mynning siras å de båda sistnämnda av några tvärgående 
nedsänkta linier och zig-zagband, utanför vilka en tvärstrierad vulst 
höjer sig. Spjutbladets och åsarnas ansätlning å holken markeras 
av en liten ansvällning, och nedre delen av bladets ytterkontur 
är svagt konkav (fig. 193, i mitten). Den sista spjutspetsen, V, är 
mest skadad, men holkens basparti, som bevarats, visar en orne
ring av fördjupade halvcirkelformiga linier, omgivna av punkt-
linier med långsgående utlöpare (fig. 193, överst). 

Dylika enormt stora spjutspetsar kunna knappast ha tjänat 
något praktiskt bruk. Vida sannolikare är, att de varit kult- eller 
hövdingevapen. Det har ej med bestämdhet kunnat utrönas, huru
vida spjutspetsarna nedlagts i vatten, men området är låglänt 
och sannolikt är, att nedläggandet måste betraktas såsom resul
tatet av en offerhandling. 

Det återstår emellertid att avgöra, till vilken tidsperiod av 
bronsåldern dessa föremål böra hänföras. Tager man deras ovan
liga storlek till utgångspunkt, kunna de jämföras antingen med 
de stora spjutspetsarna från andra perioden t. ex. den 39,1 cm. 
långa spjutspets (Hist. museet, inv. nr 10343), som funnits i ett nu
mera odlat kärr i Tosteberga, Gualöfs sn, Villands hd i Skåne 
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(i MONTELIUS' Minnen från vår forntid felaktigt avbildad med 
räfflor å bladet, medan detta i verkligheten är slätt — förmodli
gen beroende på förväxling med spjutspetsen inv. nr 3397 i sam
ma museum), och den i samma museum befintliga, ungefär lika 
långa, skånska spjutspetsen nr 3403 utan närmare fyndort, (pu
blicerad i MONTELIUS, Minnen, fig. 914—15), eller med de ännu 
större, som kunna förekomma i slutet av bronsåldern, t. ex. den 
i utböjt skick 57 cm. långa spjutspetsen från 5:te perioden, som 
påträffats i Danmark i Kirkesoby, Baags hd på Fyen.1 

Vad ornamentiken å de fem spjutspetsarna beträffar, så på
minner denna dels om första periodens och dels om den yngre 
bronsålderns, medan bladets ansättning och insvängning vid 
basen har sina motsvarigheter under den andra eller tredje. Den 
korta holken åter erinrar avgjort om andra, tredje-eller fjärde 
perioden. Motivet med långsgående åsar å bladels mittribba åter
finnes å spjutspetsar, som SOPHUS MULLER räknar till äldre for
mer (jfr Ordning af Danmarks Oldsager. fig. 357), medan vul-
sten tvärs över holkbasen är vanligast under fjärde och femte 
perioden av vår bronsålder. 

I Lunds universitets historiska museum finnes ett ovanligt 
stort slutet fynd, som påträffats år 1853 invid en större sten å 
hemmanet Fredshög, Rengs sn, Skytts hd i Skåne och som omfattar 
14 yxor, 4 sönderbrutna svärd, 6 skadade spjutspetsar, 6 skaror 
3 söndriga armringar, 3 d:o halsringar, 2 d:o glasögonformiga 
spännen, div. gjuthuvuden m. m. (inv. nr 2921). Bland yxorna 
finnas representanter för såväl andra (3 st., en avsats- och 2 
holkyxor) som tredje och fjärde perioden. Svärden och spännena 
tillhöra uteslutande fjärde perioden och bland spjutspetsarna 
finnas minst två, som äro typiska för samma period. Men dessutom 
äro även rester av andra bevarade, vilkas nedre del är nästan 
identiskt lika med de två spjutspetsarna III—IV i Slättarödsfyn-
det. De kännetecknas av samma ansvällning vid holken, just där 
bladet börjar, och samma fasettering å holkens fortsättning i 

1 C. A. NORDMAN. Offerbrunnen vid Budsene, Aarb. f. nord. Oldk. 1920„ 
s. 76 f. 
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själva bladet (fig. 194, till vänster spjutspets från Slättaröd, till 
höger från Fredshög). Dessa spjutspetsar synas mig böra hän
föras till bronsålderns tredje pe
riod, och till samma period torde 
även spjutspetsarna från Slättaröd 
böra räknas (inv. nr 21086). 

Föga yngre än de föregå
ende spjutspetsarna är förmod
ligen en å nr 3 i Houf, Bjäre 
hd i Skåne, påträffad spjutspets 
av brons (fig. 195), även denna 
av ganska försvarlig längd, 34 cm. 
Bladets smalhet och den mjuka 
övergången mellan blad och mitt
ås närmar den till tredje och 
fjärde periodens spjutspetsar.Hol-
ken orneras nedtill av några nu '"'S- 194-
nästan utplånade tvärgående linier i tre avdelningar. 
Fyndstället tyckes fordom ha varit täckt av vatten 
(inv. nr 21087). 

Av de hos oss ganska sällsynta husurnorna ägde 
Historiska museet ända till för ett par år sedan icke 
ett enda exemplar. Då påträffade Godsägare G. Jaco-
baeus på Ruuthsbo vid plöjning ett par söndriga urnor FiK 195 

från, att döma av gravgodset, sen bronsålder, vilka över
lämnades till museet, som dessutom övertog hela hans till över 
2,000 nummer uppgående fornsakssamling. Den ena av dessa 
urnor hade sönderslagits i omkring tvåhundra bitar, så pass små, 
att det från början var omöjligt att bilda sig någon föreställning 
om kärlets ursprungliga form. Innan bitarna skulle överflyttas till 
museets magasin, blevo de emellertid av förf. undersökta, och 
det visade sig då, att en knappt kvadratcentimeterstor skärva 
företedde en slät, konkav ytterkant, vilken genast gav intryck av 
att ha suttit i hörnet av en dörromfattning till en husurna. Efter 
ett synnerligen tidsödande och besvärligt arbete lyckades det förf. 
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att hopsätta bitarna, och det visade sig mycket riktigt, att kärlet 
var en husurna med tillhörande dörr. Beträffande urnans utseende 
hänvisas till fig. 196. Till formen erinrar den mera om de danska1 

än om de svenska husurnorna med den högt upp belägna 
trapezformiga dörröppningen, som tillslutits av en lika stor dörr, 
i föreliggande fall fästad medelst hartztätning, av vilken ännu 
rester kunna skönjas på dörrens vänstra sida (se fig. 197). Det 

något utskjutande taket, som 
saknar öppning, är strierat me
delst smala fåror, som utstråla 
från mittpunkten. Invid urnan 
som är 27 cm. hög (dörren 7 
cm. bred och 6 cm. hög, god
sets tjocklek 0,5—0,7 cm.) fun
nos, utom brända ben, två frag
mentariska bronsföremål, näm
ligen ungefär en femtedel av 
en tunn, 1/z cm. bred armring 
samt ett stycke av en syl, Va 
cm. långt. 

Fyndplatsen är belägen å 
Ruuthsbo, Herrestads hd i 
Skåne, omkr. 110 m. nv. om 
gärden Gustafsfält och strax 

söder om järnvägslinjen (inv. nr 20818). 
Det andra av Jacobaeus påträffade lerkärlet, som var betyd

ligt bättre bevarat än det redan beskrivna, måste även hänföras 
till husurnornas kategori, ehuru det är skäligen enkelt till sin 
konstruktion, (någon likhet finnes med den av MULLER i Aarb. f. 
nord. Oldk. 1907, s. 111, fig. 27 avbildade urnan). Såsom fram
går av fig. 198 liknar det en avskuren kon och har ett litet lock, 
som orneras av 12 st. pålagda lerstrimlor, vilka utgå radierande 
från mittpunkten. Även här har man tydligen försökt imitera yt
tertakets utseende på en hydda. 

1 Jfr t. ex. den i Aarb. f. nord. Oldk. 1907, s. 111, fig. 27 avbildade. 

Fig. 196. 
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Egendomligt nog äro båda urnorna funna ganska nära var
andra å samma egendom. Den sist omnämnda påträffades så
lunda 130 m. no om boningshuset å gården Guslafsfält, 180 m. 
norr om Östersjöns strand. Urnan, som stod c. 35 cm. under 
markytan (till locket), omgavs av tre smärre stenar, men saknade 
täckhäll och var till en decimeter från kanten fylld med brända 
ben, obetydligt grusblandade. Ungefär i benmassans mitt låg ett 
tunnt nästan rektangulärt bronsbleck, 3,6 cm. långt, på ena sidan 

Fig, 197. 

ornerat med fyra räta parallella linier och därunder en rad in-
punsade trianglar samt en rät linie. Urnans höjd är utan lock 
22,3 cm., med lock 25,1 cm. (inv. nr 20917). 

Detj bilagda gravgodsets oansenlighet antyder, att de båda 
husurnorna, liksom de av MONTELIUS i "Minnen från vår forn
tid" publicerade, ej äro äldre än femte perioden. 

I det år 1908 publicerade "Haag-fundet" lämnar NEERGAARD 

en förträfflig skildring av "En Affaldsdynge fra en Metalstobers 
Hytte fra den yngre Bronzealder."1 Till denna beskrivning på 
gjutformsfragment av lera, avfall m. m. fogar han en oriente
rande redogörelse för de gjutformar, huvudsakligen av sten, som 

1 Aarb. f. nord. Oldk. 1908, s. 273. 

21 — F o r n v ä n n e n 1926 . 
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finnas i nordiska och särskilt i danska samlingar. Han meddelar 
vidare, att de ojämförligt flesta formarna äro utförda av täljsten, 
några få av brons, medan endast två eller möjligen tre, alla 
danska, ha sandsten till material. Dessutom framhåller han, att 
nästan samtliga dessa formar äro avsedda för gjutning av yxor 
eller "mejslar med skaftrör" och endast några få för sågar och 
andra föremål. Att dessa formar skulle vara avsedda för tillverk
ning av vaxmodeller, såsom väl fallet är med bronsformarna, 

motsäges av den i Bedinge, Syd
skåne, påträffade gjutformshalvan av 
täljsten (nu i Nationalmuseum, Kö
penhamn), i vilken en bronscelt än
nu satt kvar vid fyndtillfället. 

I ett och annat hänseende ha 
emellertid de statistiska siffrorna 
från 1908 förändrats. I Lunds uni
versitets historiska museum ha så
lunda sedan 1908, då NEERGAARD 

publicerade sin uppsats, åtskilliga 
intressanta gjutformar införlivats med 
samlingarna. Till den enda gjut
form, som dä fanns (fig. 199: i, inv. 
nr 2916), fyndort Skåne, hava till
kommit ej mindre än 6 st., alla 

värdefulla exemplar, ett par i sitt slag unika. 
Det tidigaste av dessa förvärv utgöres av ett förarbete till 

en gjutformshalva av täljsten (fig. 199:2), säkerligen avsedd för 
gjutning av holkyxor. Formhalvan har det vanliga typiska utse
endet och avviker från en fullbordad endast därigenom, att ingen 
som helst urholkning för själva yxan påbörjats. De små tillfälliga 
hålen i mitten hava tillkommit efter upphittandet. Förarbetets 
ifråga längd uppgår till 13 cm., bredden i ena ändan till 6,9 och 
i den andra till 6,7, tjockleken till 4,6 cm. 

I fjol har Helsingborgs museum, enligt välvilligt meddelande 
av Intendenten T. Mårtensson, förvärvat två alldeles likadana, 

Fig. 198. 
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endast något större förarbeten till gjutformar av täljsten, 13,2 och 
14 cm. långa, 9,1 och 8,1 breda samt 5,i tjocka. Dessa båda till
höra, jämte Historiska museets exemplar, ett slutet fynd om
fattande tolv dylika föremål, vilket för omkr. 40 är sedan på-

Fig. 199. 

träffades vid dikesgrävning på en halv meters djup av arrenda-
torn till Vattenmöllan n:r 1, Brunnby sn, Luggude hd, lantbru
karen Anders Jönsson, vilken lämnat dessa uppgifter och identi
fierat Historiska museets gjutform såsom hörande till fyndet. 
Föremålen lågo tillsammans i en liten hög under en gärdesgård, 
som begränsade den väg, vilken från Vattenmöllan leder österut 
"vid pass 300 m. från gårdarna och 50 m. från den krök, där 
vägen tar av mot nordost, mot landsvägen Krapperup—Mölle.." 

— 
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Enligt upphittarens utsago blevo några av formarna sönder
slagna, medan de övriga skingrades, utom de tre i museerna be
varade (inv. nr 19308). 

Nästa förvärv tilldrager sig ännu större intresse. Det utgöres 
av en formhalva för gjutning av spjutspetsar (fig. 199:3). Redan 
själva materialet, finkornig, grå sandsten, vars lagerställe ej kan 
bestämmas, är mycket ovanligt och användes sällan till ifråga
varande ändamål. År 1908 var ännu ingen gjutform av sten för 
spjutspetsar känd inom nordiskt område. Antagligt är att dylika 
vapen på grund av sin längd vanligen gjötos i formar av bränd 
lera, och de fragment av sådana formar, som påträffades i Haag
fyndet, visa det sannolika i ett dylikt antagande. Över huvud 
taget äro alla gjutformar av sten till dimensionen ganska oan
senliga, den längsta torde vara den gjutform av täljsten för dol
kar e. d., som påträffats i Arvidsjaure i Lappland och som tillhör 
Kulturhistoriska museet i Lund (inv. nr 28946, längd 20,6 cm.), 
i vars årsredogörelse för 1922—23 den publicerats, s. 25, fig. 11. 
Tilläggas bör att det nästan förefaller, som om formen ursprung
ligen varit längre vid basen. 

Den för gjutning av spjutspetsar avsedda sandstensformen i 
Historiska museet är 14 cm. lång, största bredden utgör 6,2 cm., 
och tjockleken 3,2 cm. Den är avlångt rektangulär med rundade 
hörn, tvärt avslagen pä mitten, men åter hoplimmad. Mot skaft
ändan synas vid holkens sidor två runda fördjupningar — antagligen 
för gjutkärnans fästen — och en tredje vid mitten, som går ända 
ut till gjutformens ena smalsida. I spetsändans gavelsida finnes 
en vertikal skåra för tillpassning av formhalvorna. Till fästpunkt 
för sammanhållande snören kan den icke ha tjänat, enär snöret 
i så fall vid den motsatta ändan skulle ha utgjort ett hinder för 
gjutningsprocessen, åtminstone för så vitt gjutningen verkställts i 
brons och icke i vax. Gjutformen, som sönderslagits mitt över, i 
två hälfter, hittades på åkern i Österby, Hällestads sn, Öster
götland (inv. nr 21014). 

Ungefär samtidigt inkom till museet något mera än hälften 
av en täljstensgjutform (fig. 199:4), avsedd för mycket smä yxor, 
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vilkens dimensioner äro: längd 7,3 cm., tjocklek 2,2 cm., nuvarande 
största bredd 4,6 cm. Den söndriga gjutformen ser ganska oin
tressant ut, men granskar man den närmare, finner man, att 
den i sitt slag är unik. I den släta ytan mellan urholkningen 
och] ytterkanten', kunna nämligen iakttagas tre små runda hål, 
1 —1,5 mm. i diam. och 3—5 mm. djupa. Tyvärr hade säljaren 
med en stålpenna något oförsiktigt utkratsat den sand, som vid 
upphittandet fyllde hålen, varigenom dessas sidokanter något de
formerats. NEERGAARD framhåller med rätta, att dylika hål, vilka 
voro avsedda att mottaga små bronsstift, som voro fastade i den 
andra formhalvan, för att formen skulle sluta väl samman, icke 
förekomma i nordiska gjutformar, om man undantager de av 
brons förfärdigade.1 De nordiska formarna äro i stället synner
ligen omsorgsfullt gjorda och försedda med små hak i sidorna, 
för att tillpassningen skulle bli tillräckligt noggrann. Antagandet 
att det i nämnda detaljer skulle finnas en bestämd skillnad mellan 
kontinentala och nordiska gjutformar håller emellertid, såsom 
ovan visats, icke streck. Hålen å den ifrågavarande formen kunna 
endast ha tjänat som fästpunkter för dylika bronsstift, men å 
andra sidan förekomma även vid formens gavelsidor små hak, 
vilka äro så grunda, att de ej gärna kunna ha utgjort fästpunk
ter för de snören, varmed formens båda halvor sammanhållits, 
utan torde ha varit riktlinjer vid tillpassandet. 

Gjutformen har hittats i ett röse å Nya Åsle gård, Åsle sn, 
Skaraborgs län. Västergötland (inv. nr 21024). 

Under loppet av år 1925 lyckades Historiska museet förvärva 
ej mindre än 3 gjutformar, alla synnerligen värdefulla. Den ena 
av dessa är ovanligt stor, 17 cm. lång, 10,5 cm. bred och 5 cm. 
tjock, samt avsedd för gjutning av fyra st. sågar (fig. 200: i). Ma
terialet är en täljstensliknande, men något hårdare bergart, amfi-
bolit.2 Det märkliga med denna gjutform är, att dess baksida har 
en rektangulär, jämnsmal, mot mitten något högre, handtagslik-

1 Jfr S. MOLLER, Ordning af Danmarks Oldsager, Bronzealderen n:r 150. 
2 Enligt benäget meddelande av Professor K. A. Qrönwall, Lund. 
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nande ås, vilken vid varje ända är ornerad med tvärgående linjer. 
Vid basens mitt företer åsen på båda långsidorna en svag kon-
kavitet, liksom om man tänkt genomborra densamma för alt 
kunna anbringa ett snöre för halvornas fasthållande vid varandra. 
Det synes emellertid, som om detta ändamål vida lättare hade 
kunnat vinnas genom anbringandet av räfflor tvärs över formen. 
Sådana finnas också, nämligen två å varje långsida, så pass 
stora, att de kunna lämna fäste för snören, och tre å baspartiet. 
De sistnämnda torde emellertid snarast ha använts vid tillrikt
ningen av formhalvorna. Konkaviteten medför emellertid även, 
att ett gott fäste erhålles för handen, så att det låter tänka sig, 
att åsen endast gjort tjänst som handtag. Det visar sig sålunda, 
att denna intressanta detalj, den handtagsliknande åsen, icke in
skränker sig till de båda med ås försedda, i Danmark funna gjut
formar, vilket NEERGAARD i sitt ovannämnda arbete antager, även 
om dess förekomst tills vidare måste begränsas till Sydskandinavien. 

Kulturhistoriska museet i Lund äger f. ö. en alldeles lik
nande gjutformshalva av täljsten, avsedd för 4 sågar (inv. nr 
19650). Typen är i båda fallen flaskliknande, "handtaget" baktill 
detsamma, blott något mera konkavt på långsidorna å den sist
nämnda, och vid "halsen" äro fördjupade tvärgående linier in
ristade liksom på handtaget å formen i Historiska museet. Fynd-
uppgiften, Ystadstrakten, om förf. läst rätt i katalogen, är tyvärr 
något vag. Då formen förvärvats från en antikvitetshandlande 
i Kristianstad och inregistrerats mitt ibland ett 150-tal fornsaker, 
vilka inköpts hos samme man och vilka alla funnits i trakten 
kring Kristianstad (Nosaby sn), så kan det måhända sättas ifråga, 
huruvida fyndbeteckningen är absolut pålitlig, helst i betraktande 
av att den nästan fullständigt analoga gjutformen i Historiska 
museet hittats just i Kristianstadstrakten. I varje fall är likheten 
mellan de båda formarna i hög grad påfallande. 

Gjutformen i Hist. museet har påträffats vid harvning (därav 
reporna på sidorna, flisan vid mynningen har avslagits i gammal 
tid) å n:r 26, Fjälkinge sn, Villands hd i Skåne (inv. nr 23071). 

Ännu ett par gjutformar hava påträffats i ungefär samma 
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Fig. 200. 
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trakt som den förra, nämligen inv. nr 23094 och 23095. De äro 
förfärdigade av täljsten och något mörknade, säkerligen beroende 
därpå, att man för ej länge sedan använt dem till gjutning av 
avtryck i bly. Fyndorten är med all sannolikhet trakten kring 
Österslöf, Villands hd i Skäne. 

Den ena (inv. nr 23094) utgöres av båda halvorna till en 
gjutform för holkyxor, den enda fullständiga gjutform museet 
äger (fig. 200: 2). Längden uppgår till 9,7 cm., bredden till 5,8 cm. 
och tjockleken till 2,r> cm. På båda halvorna synas skåror, som 
motsvara varandra, nämligen på övre gavelsidan en grov skåra, 
på nedre gavelsidan tre medelgrova skåror, vid båda långsidorna 
en fin skåra upptill och vid ena långsidan två fina skåror nedtill-

Den andra formen (inv. 23095) utgör mellanplattan (fig. 200: 3) 
i en gjutform av täljsten, som ursprungligen bestått av tre de
lar. På ena sidan finnas urholkningar för fyra sågar och på den 
andra för en kniv och ett avlångt triangulärt redskap, även detta 
möjligen en kniv. Plattans längd uppgår lill 16,6 cm., största 
bredden till 10,6 cm. och tjockleken till 4 cm. Pä varje långsida 
finnes vid övre ändan en kort, smal skåra, medan det vid nedre 
kortsidan synes en bredare skära, vilka förmodligen tjänat lill in
riktning av formhalvorna vid gjutningen. Fyndorten är densamma 
som å nr 23094. 

Ett förhållande av visst intresse är fastställandet av fynd
orterna för de olika gjutformarna. Museets äldsta gjutform sak
nar fyndort. Ingen av de övriga är funnen på Skånes slättbygd, 
som eljest överflödar av bronsåldersfynd. Förarbetet påträffades 
ä Kullen, således i nordvästra Skåne, de övriga i Kristianstads
trakten. Vid en undersökning av de skånska gjutformar, som finnas 
i Statens historiska museum, visar det sig, att endast en av dessa 
påträffats i Sydskåne, men dennas fyndort ligger också i Ö. Nöb-
belöf, Jerrestads hd, längst ute i sydost, medan de tre övriga 
gjutformarna, som äro närmare lokaliserade, härstamma från Kri
stianstadstrakten liksom de sist beskrivna i Historiska museet. På 
den bördigaste slättbygden, där eljest bronsåldersfynden förekom
ma i stor myckenhet, hör ingen hemma. Endast den i Köpen-
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hamn förvarade gjutformen från Bedinge i Sydskåne — samt möj
ligen den ena gjutformen i Kulturhistoriska museet — utgör ett 
undantag. Detta förhållande måste betecknas som ganska egen
domligt, särskilt då det visar sig, att i såväl Blekinge som Syd
halland ett stort antal gjutformar påträffats. 

Måhända sammanhänger detta förhållande med det faktum, 
att täljstenen icke förekommer i Skåne utan måste hava impor
terats från mellersta eller övre Sverige eller från Norge. Det visar 
sig också, att fyndorterna för gjutformarna i Danmark alla ligga 
på östsidan eller nordöstsidan av SjaBlland, på östsidan av Fyen 
och på östsidan av Nordjyllands norra del. 

Man skulle av detta förhållande vara frestad att draga den 
slutsatsen, att gjutformarna i Sydskåne, med dess bördiga, på 
lera överflödande jord, vanligen förfärdigats av lera, liksom fallet 
varit med dem, som tillverkats av bronsgjutaren i Haag. 

Ett annat påtagligt faktum, vilket även framgår av föreliggande 
uppsats är, att trakten kring Kristianstad och det angränsande 
Listers härad i Blekinge företer en ovanlig rikedom på fynd från 
vår äldsta metallkultur. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

O. Rydbeck: Neuere Erwerbungen aus der Kupfer- und Bronzeze i t 
im h i s to r i schen Museum der Lunder Univers i t ä t . 

Der vorliegende Aufsatz behandelt eine Anzahl von während der letzten 
3 Jahre an das 'Historiska Museum' in Lund eingelangten Erwerbungen von 
allgemeinerem Interesse aus der Kupfer- und Bronzezeit. 

Die grosse Mehrzahl der Erwerbungen von gewöhnlichen Waffen und Ge-
räten sowie die umfassenden Funde, die von Ausgrabungen während der ge-
nannten dreijährigen Periode stammen, werden nicht besprochen. 

Die Menge dieser Funde von hauptsächlich einer einzigen Provinz und 
während einer kttrzen Einkaufsperiode, zeigen in welcher Ausdehnung Metall-
geräte in Gebrauch waren auch während des älteren Abschnittes der Mctallkultur. 

Von den drei Kupferbeilen, die während der genannten Periode (Fig. 179— 
181) eingekauft wurden, bilden zwei den einzigen sicheren geschlossenen Fund 
aus der Kupferzeit Schwedens (näher bestimmt, aus der Ganggräberzeit, Fig. 
180-181). 
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Unter den aus Mitteleuropa öder möglicherweise aus Italien während der 
zweiten Hälfte der Bronzezeit importierten Gegenständen sind der Schaftrand-
meissel Fig. 182, der Dolch 186 und das Schwert 187 zu bemerken. 

Von besonders grossem Interesse sind zwei geschlossene Funde, die wahr
scheinlich zu Opferzwecken hingelegt worden sind. Einer von diesen ist einer 
der stättlichsten geschlossenen Funde aus der Bluteperiode unserer Bronzezeit 
und ist auf Fig. 190 abgebildet. Leider sind die Beile schlecht erhalten, aber 
Fig. 191 zeigt die Schönheit dieser nordischen Waffenlypen während der zweiten 
Periode unserer Bronzezeit, eine Art Reflex von dem aufblithenden Stil, der die
selbe Zeit in Griechenland und Egypten kennzeichnet. 

Ein wtirdiges Qegensttick zu diesen Funden aus der zweiten Periode der 
Bronzezeit biidet der prachtvolle geschlossene Fund von 5. Speerspitzen aus 
der dritten Periode, alle von ungewöhnlicher Grosse, die längste im Norden 
angetroffene Speerspitze unter ihnen (Fig. 192—193). Leider sind sie noch 
schlechter beibehalten als die Beile des vorhergehenden Fttndes. 

Dem späteren Teil der Bronzezeit gehören die in der Nähe von einander 
angetroffenen Hausurnen an (Fig. 196—197 und 198). Es ist aber nur die erst-
genannte typisch in ihrer Art, mit einer an der Einfassung mit Harz befestigten 
Tör. Sie erinnert in der Form mehr an die dänischen als an die schwedischen 
Typen. 

Unter den iibrigen Erwerbungen ist eine relativ grosse Anzahl von Guss-
formen zu bemerken. Eine von diesen aus Sandstein ist zum Giessen von 
Speerspitzen abgesehen (Fig. 199,3), so weit der Verf. weiss, die einzige ihrer 
Art in Skandinavien. Eine andere Gussformhälfte, aus Topfstein (Fig. 199,1), ist 
auch ungewöhnlich, da sie einen Typus vertritt, der fruher im Norden nicht 
angetroffen sein diirfte. Diese ist nämlich an den Seiten mit kleinen, tiefen 
Löchern fiir Metallzapfen versehen, welche die Form in ihrer richtigen Lage 
festhalten sollten, und die man wohl an Melalleingiissen hier im Lande ange
troffen hat, aber nicht an Topfsteinformen. Dieses an ausländischen Formen 
nicht ungewöhnliche Detail kommt nebst Kerbungen hier vor, die bei unseren 
nordischen Formen ein genaues Zusammenpassen der Hälften vor dem Giessen 
ermöglicht. 

Unter den iibrigen Erwerbungen gibt es eine Vorarbeit zur Giessform aus 
Topfstein (Fig. 199,2) und, aus demselben Miterial, eine Zwischenplatte in einer 
dreiteiligen zum Giessen von Sägen und Messer abgesehenen Form. 

Schliesslich gibt es unter diesen Qussformen auch eine ganze Topfstein-
Qussform fiir Dtillenäxte, deren beide Hälften erhalten geblieben sind. 

Weil die skänischen Qussformen beinahe ausschliesslich im nordöstlichen 
und nordwesllichen Teil der Provinz angetroffen woidcn sind, wird man zu der 
Annahme verlockt, dass man sich auf der Ebene selbst beim Anfertigen von 
Qussformen im allgemeinen des dort reichlich vorkommenden Thonts bediet t 
hat, während man in den nördlicheren Teilen der Provinz den vom nördlichen 
Schweden öder von Norwegen importierten Topfstein vetwendet hat. 

Die oben publizierten Fundserien geben noch eine lebhaite Vorslellrng 
davon, dass die Formen der friihen Metallkultur in Nordost-Skåne und dem 
angrenzenden Bezirke in Blekinge besonders gut vertreten sind. 


