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En bronsåldersdepå från Storvreta nära Uppsala. 

Av 

SUNE LINDQVIST. 

ir 1925 förvärvade Statens historiska museum ett 
märkligt depåfynd (nr 17941), som nägot tidigare 
anträffats vid bortvältandet av en sten invid norra 
spetsen av ett jordfast block på tomten Oskarsborg 

nr 1 strax intill och sydväst om Storvreta station (Ärentuna sn, 
Uppland). Föremålen lågo ett par decimeter under markytan. 
Platsens och sakernas utseende åskådliggöras av fig. 12—17. De 
två spjutspetsarna av brons äro av en välkänd, väsentligen till 
MONTELIUS' första period hörande typ. Även schemat för den på 
hålkens nedre del anbragta orneringen är välkänt, men i detalj
utformningen iakttagas en del särdrag, som företrädesvis åter
komma på tidiga arbeten ur den andra periodens formkrets. 
Sannolikt helt unikt är det tredje bronsföremålet, ett med läng 
hålk och mejselegg försett vapen. Den ovanliga öglan tätt under 
mynningen ger intryck av att vara åstadkommen efter gjutningen 
genom skärning och uppbändning i ett dessförinnan rent cylind
riskt parti av hålken. Den vackert formade, av fyra rundbågar 
bildade avgränsningen mellan den runda och den fyrsidiga delen 
av vapnet förklaras enklast genom en hänvisning till det ovan
liga, i Gotlands fornsal förvarade vapen, som MONTELIUS avbildat 
som Mn 863, likaså smaleggen genom en hänvisning till det i 
Fornv. 1925, sid. 35 ff. behandlade och avbildade Sösdalavapnet. 
Den annorstädes givna dateringen av dessa jämförelseformer gör 
det naturligt att hänföra vapnet fig. 15 till början av andra pe
rioden. Full samtidighet synes alltså råda mellan de tre bron-
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serna i Storvretafyndet. Då de därjämte förete samma mörkgröna 
erugo nobilis, behöva vi icke betvivla hittarens uppgift, att de 
anträffats tillsammans; utan tvivel äro de delar av en och samma 
depå. Icke heller äga vi väl då rätt betvivla, att även det fjärde, 
enligt hittarens utsago samtidigt anträffade föremålet, flintsågen, 
nedlagts jämte de övriga och sålunda tillhör depån. 

Folke Bergman foto. 

Fig. 12. Fyndplatsen (x) för föremålen fig. 13—16. 

Såsom fig. 16 och 17 visa, har sågen brutits på tvenne ställen och 
det minsta brottstycket gått förlorat. Ovarsamhet vid upptagandet 
är orsaken till dessa skador. Vid nedläggningen var sågen hel, 
om än ej alldeles oskadad, ty den ojämnhet, som synes å den 
konvexa kanten nära den bevarade spetsen, är gammal, likaså 
en eggskada, som torde ha varit av samma form, å den raka 
kanten och så nära andra ändan, att större delen av denna ore
gelbundenhet avlägsnats med det förlorade stycket. På den i 
fig. 17 avbildade sidan av sågen ses, att man genom omsorgsfull 

7 — Fornvännen 1927. 
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Fig. 13, 14. Spjutspetsar av brons. Storvreta, Arentuna sn, Uppland. 
S. H. M. 17941. Vi. 
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1 

Fig. 15, a, b, 16. Bronsvapen och flintsåg (jfr fig. 17), funna jämte föremålen 
fig. 13, 14. S. H. M. 17941. Vi. 
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Fig. 17—20. Fyra sågar, de mittre av brons, de andra av flinta. Fig. 17 den
samma som fig. 16. Fig. 18 och 19 ur depäfynd från Torpa nära Jönköping. 

Fig. 20 frän Värmland. S. H. M. 17941, 6230 (två) och utan nummer. 2/3. 

retuschering avjämnat den sistbeskrivna skadan; detta har där
emot ej skett beträffande den föregående. I övrigt må framhållas, 
att sågans ömse kanter äro behandlade på samma salt och att 
intet spår av nötning kan iakttagas. De anmärkta, i äldre tid 
åvägabragta skadorna behöva sålunda icke tyda på, att någon 
längre tid förflutit mellan sågens tillverkning och dess deposition 
jämte bronserna. 

Tillvaron av den enkla flintsågen höjer avsevärt det intresse, 
Storvretafyndet även dessförutan kunnat göra anspråk på. Kom-



En bronsåldersdepå frän Storvreta nära Uppsala. 101 

binationer av samma slag torde nämligen vara ytterligt sällsynta. 
Så vitt jag vet, innehöll Statens historiska museum förut endast 
ett jämförligt depåfynd (nr 1690). Det härrör från en mosse un
der Ranagården i Söndrums socken nära Halmstad och bestod 

Fig. 21—25. Yxor och bleck (sägfragment?) av brons samt flintyxa. Depäfynd 
frän Ranagärden, Söndrums sn, Halland. S. H. M. 1690. c. 2/a. 

av tvenne metallyxor, två små bleck (sågfragment?) samt flera 
flintyxor, av vilka senare dock endast en tillvaratogs. Metall
yxorna ha vid analys befunnits innehålla omkr. 95,6 % koppar, 
men endast 0,6i, resp. 0,u % tenn samt i övrigt nickel, silver, 
antimon och vismut (jfr. O. MONTELIUS i Sv. Fornm. fö r s tid
skrift, 8, sid. 223). Såsom dessa siffror och avbildningarna fig. 
21, 22 visa, representera de bevarade yxorna ur detta fynd på ett 
utmärkt sätt senare delen av kopparåldern, snarast hällkisttiden. 
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Även bland de slutna gravfynden är som bekant en kom
bination av flinta och brons sällsynt. Ur åtskilliga sådana häll
kistor som, om de bevarat skelettrester, visat sig hava mottagit 
flera (vid olika tillfällen nedlagda) lik, har man visserligen upp-

Fig. 26—28. Tvä dolkfragment och mindre spets av flinta, använda vid eld
slagning. Ur gravar frän2:dra per. av bronsäldern. S. H. M. 17663,1288 o. 9169 B.i/i-

tagit både brons- och flintsaker, men aldrig i vårt land under 
sådana förhållanden, att dessa kunnat påstås vara samtidigt ned
lagda. Om man åter inom bronsåldershögarnas tydligt isolerade 
skelettgravar funnit flinta jämsides med brons, har det förra äm
net i regel representerats av konstlösa skärvor, sådana som före
komma i mängd hela bronsåldern igenom på danska boplatser. 
Endast mer sällan iakttagas illa åtgångna fragment av dolkar. 

Dolkfragmentet fig. 26 är sålunda hittat inom Tullhögen nära 
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Tomarps järnvägsstation i Ö. Tomarps sn, Skåne, vid en av pro
fessor Otto Rydbeck utförd undersökning av ett sekundärt, av 
skattgrävare skadat gravröse, vilket i övrigt innehöll delar av 
tvenne obrända lik samt för mans- och kvinnogravar typiska 
bronser från andra perioden. Det andra avbildade dolkfragmen-
tet, fig. 27, uppges anträffat jämte tre goda bronsarbeten från 
samma tid (jfr Mn 906) under stenhämtning i ett röse vid Sol
berga i Köpings sn på Öland. Dessvärre äro, som synes, båda 
dessa fyndkombinationer tvivelsamma. Jag kan emellertid ej 
ur Statens historiska museum framdraga några bättre från 
samma tid. 

Något annorlunda ställer sig saken, om vi från fragmenten 
av större dolkar övergå till sådana smärre flintspetsar, som här 
åskådliggöras av fig. 28 och 31. Dylika småredskap synas utgöra 
den enda om man så vill fullt utbildade (eller snarare: förkrympta) 
flintform, som vid upprepade tillfällen upptagits i fullt säkra kom
binationer med bronser från andra perioden och kanske t. o. m. 
har framställts under denna lid. Exemplaret fig. 28 — detsamma 
som Mn 933 — är sålunda upplaget vid O. MONTELIUS' under
sökning av Bonhög i Hammarlövs by och sn, Skåne, jämte svärd, 
två knivar, pincett och spänne av brons. Spetsen fig. 31 åter upp
togs av G. KARLIN år 1886 vid undersökning av Spetshögen i 
Steglarp, Fuglie sn, Skytts hd, Skåne. Den låg vid ett skelett 
jämte en svängd, fragmentarisk bronskniv av en form, som före
kommer under andra och tredje perioderna och, när den är full
ständig, avslutas med ett hästhuvud. I högen funnos ytterligare 
två skelettgravar, som innehöllo både flinta och brons; i ena 
fallet fem hjärtformiga pilspetsar (jfr Mn 446, 447) och en syl 
av en i andraperiodsfynd förekommande form (Mn 982, 983); i 
andra fallet den flintyxa och den för första perioden karaktäristiska 
dolkklinga, som båda avbildas i fig. 29 och 30. Något mer exempel 
på en flintyxa i säker kombination med brons synas de för när
varande i Statens historisk^ museum tillgängliga gravfynden ej 
erbjuda. 

Givetvis måste den sist omtalade yxan betecknas såsom ett 
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sådant flintredskap, som med fördel kunnat ersättas av ett i 
metall utfört blad. Detta gäller däremot ej om de förut omtalade 
spetsarna, frånsett pilspetsarna. Deras typiskt avrundade ändar 

>*-&. 

Fig. 29—31. Flintyxa och bronsdolk ävensom vid eldslagning använd flint
spets. S. H. M. 8102 A, 16, 17 o. 13. Vi. 

ge nämligen besked om, att de flitigt begagnats för ett ändamål, 
vartill även de allra bästa bronsspetsar varit alldeles odugliga, 
nämligen eldslagning (med flinta mot pyrit, jfr S. MULLER, Ord
ning, 11:46, texten). 

Den omständigheten, att verkliga eggredskap av flinta så
lunda endast sällan förekomma jämte bronser från bronsåldern, 
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har givetvis bidragit till, att flertalet av de sten- och flintred
skap, som tidigare brukade anses tillhöra bronsåldern, sedan 
länge och i regel utan tvekan kunnat hänföras till äldre skeden. 
Att MONTELIUS ändock angav en flintdolktyp (Mn 818, 819) som 
representant för första perioden av bronsåldern, berodde uteslu
tande av de formella likheterna med den periodens bronsdolkar 
ävensom med spjutspetsar av samma typ som Storvretadepåns. 
Av liknande skäl har han även räknat med att vissa flintsågar 
i avsevärd utsträckning tillhörde bronsålderns början. En under 
andra perioden i Norden uppträdande, men i andra länder ej 
förekommande typ av bronssågar, fig. 19 (jfr Mn 932 och MULLER, 

Ordning, II, 149), har han nämligen, med instämmande av MULLER, 

betecknat som efterbildning av de i Norden vanliga flintsågarna 
lika fig. 20. Att dessa forskare icke närmare uttalat sig om tid
punkten för denna sannolika överflyttning från flinta till brons, 
har tydligen berott på, att man tidigare saknat såväl flintsågar, 
vilka med säkerhet kunde dateras till första eller andra brons-
åldersperioden, som även metallsågar (möjligen med undantag 
av de så ej tidigare tydda fragmenten fig. 23, 24), äldre än andra 
perioden. Storvretafyndet ger oss emellertid en klar upplysning 
om, att överflyttningen kan ha skett ännu så sent som under 
början av andra perioden och att man därvid icke endast be
höver räkna med flintsågar av typen fig. 20, utan även med flint
sågar av den andra typen, fig. 17, ett förhållande, som dessutom 
styrkes av de två bronssågarna fig. 18 och 19. De äro funna till
sammans i en större depå från andra perioden vid Torpa nära 
Jönköping (jfr Mn 959). 

Storvretafyndet ger oss alltså en kraftigare erinran, än vad 
vi tidigare ägt, om nödvändigheten att till början av den egent
liga bronsåldern hänföra åtminstone en försvarlig del av del 
stora antalet flintsågar. Men detta innebär ingen rubbning, utan 
endast en skärpning av det i det stora hela så bärkraftiga kro
nologiska system, som OSCAR MONTELIUS och SOPHUS MULLER på 
grundval av sin vidsträckta erfarenhet byggt upp. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

S. Lindqvist: Ein Bronzeze i tdepo t aus S torvre ta unwei t Uppsala. 

Statens Historiska Museum in Stockholm hat neulich aus Storvreta den 
bei einem grossen Stein, Fig, 12, angetroffenen Depotfund, bestehend aus 
drei Bronzen, Fig. 13—15, und einer Feuersteinsäge, erworben. Die Bronzen 
zeigen, dass die Gegenstände zu Beginn der zweiten Periode der Bronze
zeit niedergelegt worden sind. Das Museum besass zuvor nur einen Depot
fund, Fig. 21—25, der wirkliche Feuersteinwerkzeuge zusammen mit Bronzege-
genständen aufwies. Auch unter den Grabfunden sind derartige Kombinationen 
ungewöhnlich; eine Feuersteinaxt nebst einem Bronzedolch aus Per. 1; aus Per. 
2 (3) teils in einem Falle fiinf kleine Pfeilspitzen aus Feuerstein, teils bei meh
reren Qelegenheiten Dolchfragmente eder kleinere Spitzen aus Feuerstein, von 
denen es sich gezeigt hat, dass sie zum Feuerschlagen benutzt worden sind. 

Dass die friihest in Funden aus der 2. Periode und nur im Norden auftrc-
tenden Bronzesägen wie Fig. 19 Feuersteinsägen wie Fig. 20 nachgebildet 
worden sind, ist länge als wahrscheinlich angesehen worden. Erst durch den 
Slorvretaer Fund hat man indessen konstatieren können, dass Feuersteinsägen 
noch im Beginn der 2. Periode, d. h. nahezu während derselben Zeit wie die 
ältesten datierten Bronzesägen, vorkommen. In einem unweit Jönköping ange
troffenen Depotfund aus der 2. Periode kommt ja auch, neben der Bronzesäge 
Fig. 19 eine andere, Fig. 20, vor, die der Feuersteinsäge des Storvretaer Fun-
des, Fig. 16, 17, sehr nahe steht. 


