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Smärre meddelanden. 

En schweizisk gjutform. 

Åren 1916 och 1919 undersöktes en pälbyggnad i Ztirichsee utanför Alpen-
quai i Zurich. Boplatsen, som finnes beskrivet av D. VIOLLIER i Mitteilungen 
der Antiquarischen Gesellschaft in Zurich. Bd. XXIX haft. 4, sid. 188 ff., kallas 
dels Alpenquai, dels även Tonhalle. Fynden förvaras i Schweizerisehes Landes
museum i Zurich. 

Fornsaksbeständet pä boplatsen är, fastän ovanligt vackert, av den karaktär 
man lärt känna frän andra schweiziska boplatser, men ett av de föremål som 
anträffats har för den svenska fornforskningen ett speciellt intresse. Föremälet 
ifråga är en dubbelsidig gjutform med tvä knivar pä den ena och en holkyxa pä 
den andra sidan. (Formen är ej omnämnd i ovan anförda arbete.) Originalen 
till fig. 88 a och b äro avgjutningar i formens bägge sidor. 

Det är över huvud taget alltid ägnat att väcka uppmärksamhet, dä holk
yxor påträffas i Schweiz, ty hela pälbyggnadsmaterialet innehåller endast nägra 
stycken dylika och bland lösfynden finnas ungefär ett dussin, samtliga smä 
och sena typer. Sä mycket egendomligare är det därför att finna en gjutform 
för en sä väldig pjäs i denna boplats, vars övriga yxmaterial icke kan uppvisa 
en enda holk.1 Det synes mig icke underkastat något som helst tvivel, att 
denna yxa ingalunda kan ha uppstått av en slump pä grund av en brons-
gjutares försök till nybildning, dä typen ju stär stick i stäv mot den riktning 
fornsaksformerna för övrigt slagit in pä, och holkyxan som ovan sagts nästan 
var helt främmande för landet. Det gäller därför att söka finna gjutarens före
bild, och troligen den enda typ, som därvid kan komma ifråga anser jag den 
svenska yxa vara, som MONTELIUS och senare LINDQVIST avsöndrat som en 
speciell mellansvensk typ frän bronsälderns tredje period2 (fig. 89). 

Jämföra vi den svenska typen med gjutformens yxa, se vi genast en tydlig 
likhet i det sexsidiga snittet och de från holkmynningen till eggen obrutna 
sidorna, som dels begränsas utåt av, dels mitt pä äro försedda med upphöjda 
linjer. Dessa linjer framträda mindre tydligt pä figuren, emedan de delvis äro 
tilltäppta med en fyllning (se nedan). 

1 VIOLLIER nämner icke hur mänga yxor som hittats, men räknar upp 31 stycken. 
Troligen är hela antalet betydligt större. 

2 S. LINDQVIST i Opuscula Arkeologica Oscario Montelio Septuagenario Dicata 
sid. 82. 

12 — Fornvännen 1928. 
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En icke oväsentlig likhet mellan yxtypcrna är deras ovanliga storlek, men 
en detalj, som enligt min mening utesluter varje tvivel om ursprunget till före
bilden för gjutformens yxa är att formen har anordning för framställning av 
nithäl pä holken. (I den kanal, som mynnar ut strax under översta öglan har 
t. ex. en träpinne satts in mot lerkärnan, varigenom vid gjutningen ett häl bil
dats i metallväggen). Det är mycket sällsynt, att holkyxor utrustats med nithål 
i stället för ögla, men pä nu ifrågavarande typ "saknas påfallande ofta öglan, 
i vars ställe ett häl anbragts."1 Av de i LINDQVISTS anförda arbete upptagna 

Fig. 88 a och b. 

23 yxorna är, enligt vad jag förvissat mig om, öglan ersatt av nithäl pä ungefär 
halva antalet. 

I betraktande av dessa betydande överensstämmelser sakna de smä olik
heter som förefinnas större betydelse. Dessa olikheter bestå i att i likhet med 
bredsidorna även de till dessa stötande planen försetts med upphöjda, men 
svagare markerade linjer, och att bredsidorna mitt på erhållit tre upphöjda tvär
linjer. Hur dessa detaljer tillkommit kan jag emellertid ej utreda. 

Vad slutligen gjutformens bägge öglor beträffa, sä ha de intet med före
bildens typ att skaffa, dä de tydligtvis blivit sekundärt tillfogade sedan formen 
i övrigt färdigställts. Den översta öglan har aldrig helt utarbetats, utan har åt
minstone i sin övre del endast svagt antytts. Den undre öglan däremot är fullt 

S. LINDQVIST sid. 83 a. a. 
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utbildad, men har tydligen först tillfogats sedan man funnit formen i sitt ur
sprungliga skick kräva alltför mycket metall. Dess tillkomst har således betingats 
av att man önskat framställa en sä mycket mindre yxa, att dess holk slutade 
redan vid denna öglas överkant. Granskar man nämligen bredsidan pä den 
återgivna avgjutningens yxa, kan man urskilja en c:a 2 mm. djup avsats strax 
ovanför öglan. (Föga framträdande på fig. 88 a.) Vid en undersökning av själva 
gjutformen visar sig denna avsats motsvaras av en fyllning i formens botten, 
som kilar ut strax under bredsidans nedersta tvärlinje. Fyllningens avslutning 
uppåt i holken kan numera icke studeras, dä den till större delen flagrat av.1 

Innan fyllningen börjat falla bort, synes emellertid den reproducerade avgjut-
ningen ha tagits, och genom att studera denna får man 
den uppfattningen, att fyllningen ismetats för att samman
tränga holken och ytterligare spara metall. Att icke fyll
ningen, som synes enklast, fått sträcka sig ända upp till 
holkens ursprungliga mynningsrand torde bero på, att man 
pä den korta holken önskat erhålla samma valkliknande av
slutning som pä den långa. Detta skulle ju dock förutsätta, 
att även formens övriga tvä sidor haft liknande fyllning 
för att fä valken kringlöpande, men att spär därav nu ej 
kunna skönjas är lätt förklarligt, då en fyllning där haft 
svårare att sitta kvar än i formens botten. Huruvida någon 
yxa verkligen blivit gjuten 1 den ombildade formen är svårt 
alt säga, då den i not 1 omnämnda analysen icke gav ut
slag för koppar. Enligt vad dr BYGDEN meddelat mig är 
emellertid icke nödvändigt att en gjutning efterlämnar me
tallspär i en formfyllning av ifrågavarande slag. 

Dä förebilden för gjutformens yxa troligen varit svensk, 
så kan det även möjligen tänkas, att hela formen importe
rats, men redan en flyktig blick säger oss att denna form 
icke hör hemma i Norden. Förutom materialet, som består 
av samma sorts sandsten som övriga formar på boplatsen, så säger oss anord
ningen med de fyra riktnabbarna och de tvenne för lerkärnans upphängande 
avsedda hornen, att formen tillverkats i Schweiz. Liknande horn äro nämligen 
välkända från landets gjutformar för spjutspetsar, och riktnabbar ha tills dato 
hittats i Norden i endast ett fall.2 

Fig. 89. 

1 Dr VIOLLIER har haft vänligheten ställa ett fragment av fyllningen till mitt för
fogande. Detta prov har kemisten vid Sveriges Geologiska Undersökning dr A. BYQDÉN 
godhetsfullt analyserat, och lämnat följande utlåtande om: "Provet innehöll huvudsakligen 
Kiselsyra, Aluminium- och Järnoxid samt mindre mängder Alkalier, Kalcium- och Magne
siumoxid. Koppar eller andra lunga metaller kunde icke pävisas.' Troligen har helt enkelt 
en naturlig lera begagnats till formiyllning. Att denna lera ej sedimenterats i formen 
sedan den hamnat i vattnet synes bland annat därav, att de orneringslinjer, som ursprung
ligen funnits i formen, äter inristats i fyllningen, varvid de kommit att förskjutas nägot 
inbördes. 

2 O. RYDBECK: Nyare fynd från koppar- och bronsåldern. Fv. 1926 sid. 301. 
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Övergå vi slutligen till frägan om gjutformens älder i förhällande till den 
förmenta förebildens, sä synes även därvidlag en god överensstämmelse råda. 
Boplatslagren vid Alpenquai ha enligt VIOLLIER börjat bildas omkring är 1200, 
och de pä gjutformens andra sida utformade knivarna synas icke hindra att 
pjäsen hänföres till boplatsens tidigaste skede, och således samtidigt med eller 
omedelbart efter yxtypens begagnande i Sverige.1 Visserligen torde yxan ha 
utformats senare än knivarna, ty det stycke, som burit ingötstrattarna, vilka 
tydligtvis ursprungligen funnits i spetsen pä knivarna, har avknackats för att 
göra yxformen mera lätthanterlig, men helt naturligt kan tidsskillnaden mellan 
de bägge formernas tillkomst endast vara helt obetydlig. 

Ivar Schnell. 

Ornamentiken på ett gotländskt hängsmycke. 

Ett gotländskt hängsmycke, som föll i min hand, dä det för en tid sedan 
inkom till Statens Historiska Museum, tilldrog sig genast mitt intresse. Dess 
genombrutna yta utgör ett 
starkt upplöst gripdjursorna-
ment och det är genast tydligt, 
att det tillhör den ornamentalt 
slutna smyckegrupp, dit främst 
de dosformiga spännena höra. 

Hängsmycket, vars ögla 
är bortbruten, påminner näm
ligen till hela sitt utseende 
om översidan pä ett dosfor
migt spänne. Det är dock, frän
sett mittpartiet, uppdelat i fem 
fält i motsats till de nämnda 
spännenas fyra. För att komma 
underfund med, vart detta fö
remål ornamentalt må räknas, 
mäste man att börja med be
trakta de öglepartiet motsatta 
fälten. De bada fälten närmast 
öglan bestå vid första påse
ende snarast av ett slags gal
lerverk, och de övriga fälten 
äro tillräckligt upplösta redan 
de, för att man ett ögonblick 
skall bliva tvungen att betänka 
sig. Emellertid torde det vara 
påtagligt, att ornamenten i ett 
dylikt fält närmast hänför sig Fig. 90 och 90 a. 

1 DÉCHELETTE II sid. 260 f. 


