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176 Smärre meddelanden. 

En i Lithauen funnen brons-celt av s. k. Mälardalstyp. 

Originalet till don här, fig. 73, avbildade bronsyxan (celten) är enligt 
uppgift funnet i Consliintinowo i Kreis Ponewesch, Lithauen. Det tillhör Sta
tens Historiska Museum (inv.-o:r 6,565: 15). 

Yxan är av s. k. Mälardalstyp, vilken i stort sett karakteriseras av en 
ornering, bestående av flera (i detta fall fem) upphöjda, tunna linjer, vilka 
löpa parallellt runt om holken, ungefär i höjd med örat. På vardera bred
sidan äro dessa ringar skurna av en rak linje, som stundom sträcker sig 
från holkens överkant till det parti, där yxbladet övergår i holken. Nedan

för de horisontala ringarna, på var sida om den ver
tikala linjen, ses en snedställd, upphöjd rand, som 
upptill stundom utgår från den nedersta horisontala 
ringen och nedtill förenar sig mod bladet. 

Vad beträffar originalet till den här avbildade 
yxan har dess yta i senare tiu blivit putsad och är 
nu glänsande. I holken synas emellertid spår av 
ärg. Celtens längd uppgår till 12,1 cm., dess bredd 
vid eggen till 4,0 cm. 

Yxan, som för åtskilliga år sedan jämte diverse 
andra föremål, huvudsakligen från Lithauen, blev 
inköpt från Carl von Schmidt, Kowno, lär vara 
funnen i en lerurna jämte ännu on brons- eller koppar-
celt, försedd med skafthål samt en miniatyrdolk av 
brons — "upptill avslutad i två små öglor". 

Yxor av Mälardalstyp utgöra en uppsvensk grupp,1 

talrikt representerad 1 landskapen kring Mälaren. 
Typen förekommer emellertid även i andra land
skap.5 

Det är svårt att med säkerhet angiva dess tids
ställning, mon troligtvis hör den hemma i Montelii IV och V period.3 Möj
ligen börjar typen uppträda redan under period III . ' 

Utanför Sverige anträffas yxor av Mälardalstyp i Norge,5 i Danmark," i 

Fig. 73. C:a •/» 

1 O. M o n t e l i u s , Bronsåldern i norra ocli mellersta Sverige i Antikva
risk Tidskrift, d. 3 (1870—73). 

1 S. L i n d q v i s t , De svenska holkyxorna från bronsåldern i Opuscula 
archaeologica Oscarl Montelio septuagenario dicata (Stockholm 1913). 

" A l f r e d H a c k m a n , Die Bronzezeit Finlands i Finska Fornminnes
föreningens Tidskrift, d. 17 (1897), sid. 358. Jfr L i n d q v i s t , Op. cit. i 
Opuscula archaeologica etc. 

4 T u r e J : s o n A r n e , Om det forntida Södermanland i Bidrag till 
Södermanlands äldre kulturhistoria, d. 14 (1909). 

5 A. W. B r o g g e r , Bronsecelten fra Bacle nacr Porsgrund i Oldtiden, 
d. 7 (1918). 

• G u n n a r E k h o l m , Upplands bronsålder i Upplands Fornminnes
förenings Tidskrift, d. 27, sid. 230, not. 2. 
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Finland1 och i Ryssland.2 I sistnämnda land har inom guvernementen Ka-
san och Wjatka (vid Volgakröken) anträffats ett 30-tal dylika celter. 

Från do gamla östersjöprovinserna äro inga andra fynd än det här ovan 
meddelade kända. 

O. R. J—e. 

Bronsåldersplogen från Svarvarbo. 

År 1911 hittades vid torrläggning av en del av Bälinge mosskomplex i 
Uppland på gränsen mellan gårdarna Svarvarbo och Doterbo3 en väl beva
rad träplog (fig. 74), som dock först 1924 genom förf:s försorg inkom till 
Uppsala universitets museum. Det är meningen att så snart som möjligt 
lämna en monografisk framställning av denna plogs kronologiska och typo
logiska förhållanden, men då denna framställning kanske ännu kommer 
att dröja någon tid och då Fornvännen delvis vänder sig till en annan 
publik än en dylik publikation kan göra, torde det icke vara omotiverat att 
redan nu lämna ett smärre meddelande i denna tidskrift. 

Den viktigaste frågan rörande plogen är den kronologiska. Först sedan 
denna fråga är besvarad kan man med säkerhet inpassa plogen i dess typo
logiska sammanhang mod andra plogar. 

På grund av npphittarens, hemmansägare J. Mattssons i Svarvarbo, nog
granna uppgifter om fyndplatsen har det blivit möjligt att exakt bestämma 
plogens läge i den naturliga lagerföljden av jordarterna på denna (fig. 75). 
Härigenom vanns möjlighet till diatomacé- och skogspollenanalytiska be
stämningar av jordskiktet från den nivå, där fyndet gjordes. 

Diatomacéanalysen utfördes av d:r Astrid Cleve-v. Euler. Av denna fram
gick, att vid den tid, då plogen hamnade på platsen, Litorinahavet redan 
dragit sig långt tillbaka, ty diatomacéfloran utgjordes av en sötvattensflora 
med väl organiserad detritus. 

Pollenanalysen gjordes av statsgeologen E. Granlund och gav ett klart 
resultat — naturligtvis under förutsättning att plogens läge är exakt be
stämt, varom intet tvivel behöver råda. Enligt Granlunds bestämning tillhör 
plogen äldre bronsålder och snarast mitten av denna. 

Plogens utseende framgår av fig. 74, där handtaget (B) är särskilt av
bildat. Kallar man i fig. 74 A de i bildens plan men vinkelrätt mot föremålets 

1 A 1 f r e d H a c k m a n , Op. cit. i Finska Fornminnesföreningens Tid
skrift, d. 17 (1896). Jfr. A. H a c k m a n , Ett märkligt bronsåldersfynd 
från norra Finland i Studier tillägnade Oscar Montelius (Stockholm 1903). 

2 A. M. T a 1 1 g r o n, Sveriges förbindelser med Ostryssland under brons
åldern i Finsk Tidskrift, d. 80 (1916). Jfr A. M. T a 11 g r en, Die Kupfer-
und Bronzezeit in Nord- und Ost-Russland. (Helsingfors 1911.) 

8 Ang. fyndplatsens topografiska läge se kartorna fig. 3 och fig. 10 i 
Gunnar Ekholms avhandling "De uppländska boplatstyndon kring Bälinge 
mossar" i föreliggande årgång av Fornvännen. 

12 — Fornvännen 1929. 


