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PERIFERISK RRONSÅLDERSKULTUR 
AV 

HOLGER ARBMAN 

I
det nyligen utkomna arbetet Det nordiska bronsåldersspännets 
historia har Andreas Oldeberg lagt fram ett mycket rikt ma
terial, som delvis på ett nytt sätt belyser några av de viktigare 
problemen inom bronsåldersforskningen. Inte minst gäller 

detta bronsålderns slutfas, period 6, ett tidsavsnitt som länge tett sig 
mycket dunkelt och vars problem ännu äro långt ifrån lösta. Genom 
den sammanställning Oldeberg gjort, kompletterad med tidigare pu
blicerade undersökningar, får man nu på en del punkter en klarare 
bild av tiden än man hittills haft. Framför allt får man en stark 
känsla av den självständiga ställning Östsverige intager under denna 
tid, ett förhållande som tidigare påpekats1 men nu framträder med all 
önskvärd skärpa. 

Förf. publicerar en karta över spännenas utbredning under period 
6 och kommenterar den bl. a.: »Under 6:e perioden får bronsålders
spännet sin största utbredning. Antalet spännen är däremot mycket 
ringa, endast ett trettiotal. . . Spännena äro nu tätast fördelade i östra 
delen av den nordiska kulturkretsen . . .» (sid. 180). Man skulle 
ytterligare kunna kommentera den: påfallande är att av dessa spän
nen äro endast 9 funna på kontinenten på vitt spridda platser i mot
sats till föregående periods starka anhopning i Nordtyskland (kar
tan sid. 161), intet enda spänne är funnet i Danmark, som tidigare 
uppvisar ett mycket stort antal (kartan sid. 113). 

Det förefaller svårt att finna någon rimlig förklaring till denna 
egenartade utbredning av spännena. Men om man närmare granskar 
de kontinentala fynden, skall man finna att praktiskt taget samtliga 
torde få räknas till period 5 och bilden blir därigenom avsevärt för
ändrad. A priori måste man tänka sig denna lösning, emedan man 
knappast, som förf. och andra gjort, kan använda begreppet brons-

1 Ex. E k h o l m , Studier i Upplands bebyggelsehistoria, II, sid. 69 ff. 
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ålderns sjätte period då det gäller det kontinentala materialet med 
undantag för smärre områden i norra Tyskland, som gränsa intill 
det rent nordiska kulturområdet. Man måste i varje fall framhäva 
att samtidigt med vår period 6 råder söder om Östersjön fullt ut
vecklad järnålder med en i stort sett ny formvärld, i vilken de av 
förf. till period 6 hänförda spännena skulle stå som egendomliga gen
gångare. 

Som skäl för att dessa på kontinenten funna spännen skulle till
höra ifrågavarande period anföres endast deras abnorma storlek, det 
minsta av de tyska är 24 cm. långt. Att föremålsgrupper, som genom
levat en lång utveckling ofta öka i storlek med tiden är ett känt för
hållande. Men när bronsålderns spännen tilltaga i storlek inom 
skilda områden behöver detta ej ske samtidigt, det förefaller mycket 
troligt att de kontinentala formerna först öka och försvinna och att 
samma utveckling något senare upprepas inom periferiska områden. 
Det vore en annan sak om de tyska fynden vore att betrakta som 
import norrifrån eller vice versa. Så är emellertid ej förhållandet. 
Några av de tyska spännena ligga i slutna fynd, som hjälpa oss med 
dateringen. Ett tillhör en stor depöt från Bewerdick, Kr. Neu-Stettin 
i Pommern. Tyvärr är detta fynd ej uttömmande publicerat, men av 
den lista som Kossinna lämnat2 framgår att fyndet tillhör period 5. 
Kossinna låter visserligen spännet, men endast detta föremål i hela 
fyndet, gå ned i järnåldern på grund av skivornas form (med rak 
insida) men det vore naturligare att skjuta upp denna form i femte 
perioden. Därigenom skulle såväl ornamentiken som formgivningen 
på en hel grupp av våra sjätteperiodsspännen (Oldeberg, fig. 188) 
kunna vara hämtad från Pommern och helt sluta upp mot den före
gående perioden. 

Depotfyndet från Gambach vid Wctzlar i Hessen är så vitt jag vet 
ej alls publicerat men Sprockhoff nämner det i förbigående och hän
för det till per. 5', varför en ändring av denna datering borde ha 
motiverats. De tre spännena från Haimberg vid Fulda äro påträffade 
i ett boplatslager där även flera andra bronser, som spänna över en 
relativt lång tidrymd, äro funna. Men då föremålen tillvaratagits av 
arbetare vid olika tillfällen mellan åren 1907 och 1928 och tydligen 

1 Mannus VIII, 1917, sid. 97. 
3 S p r o c k h o f f , Zur Haiidelsgcschichle der germ. Bronzezeit. sid. 68, 

not 1. 
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legat spridda, kan man ej betrakta dessa som ett slutet fynd.* Man 

måste försöka att datera denna egenartade, lokalt avgränsade spänne-

grupp, som tydligen ej kan ha haft någon längre livstid, på annat sätt. 

Dessa spännen avvika starkt från de nordiska i det att plattorna äro 

alldeles runda , drivna, och bygeln tydligen direkt å tergår på en fibula-

grupp, som tillhör period IV—V s . Redan detta liksom plat tornas 

utformning gör det troligt, att de ej äro senare än period 5. Lyckligt

vis föreligger ett fragment av elt sådant spänne i ett mycket stort 

depotfynd från Nächstenbach a. d. Bergstrasse, Amt Weinheim, Ba

den. Det innehåller 76 bronser och ligger nu i museet i Weinheim.6 

Bland föremålen finnas en spi ra larmring som Minnen 1302—1303, en 

kniv med svängt blad (jmf. Minnen 1251, något avvikande), ett svärd 

med smal grepptunga av samma typ som Sprockhoff, Die germa

nischen Griffzungenschwerter, Taf. 16, fig. 2, med samma ornamentik 

på klingan men ej genombrutet grepp, ett fragment av ett Möriger-

svärd.7 Dessa föremål knyta samman fyndet med vår period 5 och 

det är därför ytterst sannolikt att Haimberg-spännena, av vilka två 

äro exakt lika Weinheim-spännet, även tillhöra denna period. 

Någon direkt anledning att av typologiska skäl hänföra spännet 

från Garl igg, Stendal, Altmark, till period 6 kan jag ej finna. Det 

ha r en dekor, som utformad på skilda sätt, giver sin prägel åt en 

mycket stor grupp av femte periodens spännen8 . Även spännet från 

Strelitz ha r stora likheter med äldre spännen, vilket förf. framhåller. 

Samma är förhållandet med spännena från Gieten i Drenthe, Holland, 

och Gambach i Friedberg, Hessen. Vad slutligen beträffar spännet 

från Corcelette i Neufchåtel-sjön är det väl ytterst sannolikt, att 

det til lsamman med det utpräglade femteperiods hängkärlet bildat ett 

slutet fynd emedan de båda hittades i s tranden i september 1878 och 

nordiska bronser över huvud taget äro ytterligt sällsynta i de mellan

europeiska pålbyggnaderna. Jämför beträffande spännets form vad 

som ovan sagts om spännet från Bewerdick. 

4 J. V o n d e r a u , Neuere Untersuchungen und Fundo am Haimborg bei 
Fulda, i Germania 1929, sid. 19 ff. 

0 S p r o c k h o f f , Niedersächsiohe Depotfunclo der jiingoren Bronzezeit, 
6 P. H. S t e m m e r m a n n , Kurzer Bericht tiber den Bronzedopotfund 

Hildesheim und Leipzig 1932, sid. 52 ff. 
von Weinheira-Nächstenbach a. d. Bergetrasse. Germania 1932, sid. 190 ff. 

7 O l d e b e r g i Fv. 1927, sid. 111, fig. 42. 
8 Jmf ex. fig. 121 hos O l d e b e r g . 
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Om alltså de kontinentala spännena elemineras från period 6 åter 
står en utpräglat ostskandinavisk grupp med två framträdande 
centra: ett i Mälardalen och ett på Gotland—Öland. Det är alldeles 
tydligt att spännena även äro tillverkade inom dessa områden. Här 
skall endast Mälardalen och dess förhållanden något närmare be
röras. 11.! iil 

Redan under period 4 märker man att Mälardalen börjar bli ett 
område med självständig utveckling och av stor betydelse inom den 
nordiska kulturkretsen. Visserligen äro väl praktfynden från Håga-
högen importerade från danskt område,9 men de vittna om rikedom 
och handelsförbindelser. Om självständig skaparkraft vittna däremot 
mälardalsyxorna.10 Under nästa period förstärkes Mälardalens ställ
ning på ett påfallande sätt. Det är tydligt att upplänningarna nu i 
större utsträckning lärt sig behandla bronsen. Tyvärr äro de gjut
formsbitar, som äro funna ibland avfall från gjutarverkstäder o. d. 
vid Skälby i Vårfrukyrka sn, så små att man i många fall ej kan 
rekonstruera formarna. Vi ha här bevis för att bältekupor, hängkärl, 
spännen och nålar götos i Uppland. Det av Oldeberg fig. 199 avbil
dade fragmentet av en gjutform till ett spänne tyder måhända på att 
fyndet tillhör sen femte eller tidig sjätte period.11 Det har ej varit en 
form till ett spänne av den för Mälardalen karakteristiska gruppen 
med nedtryckta, vulstförsedda kanter, vilken tillhör den fullt utveck
lade period 6. 

Påfallande är hur livliga förbindelserna mellan Mälardalen och 
kontinenten måste ha varit under senare delen av bronsåldern, för
bindelser som förefalla att gå direkt, ej via det sydskandinaviska om
rådet, ty dess rika formvärld saknas till stor del i dessa längre norr
ut belägna områden. Av de i Skandinavien påträffade hallstatt-
svärden äro ej mindre än fyra från Mälardalen, tre från Uppland12 

9 Jag håller det för föga sannolikt att hågasjiännet är ott uppländskt 
arbete, som O l d e b e r g , sid. 76, antyder, snarare bero dess avvikelser från 
de sydskandinaviska, guldblecksbelagda spännena, som f. ö. äro varandra 
tämligen olika, på att det här är fråga om ett konstverk, som utformats indi
viduellt, och ej om ett massfabrikat, såsom de senare spännena. 

10 L i n d q v i s t , Opuscula Oscari Montelio dicata, sid. 79 ff. 
11 Orneringen har snarare liknat vårdingespännets, fig. 183, än slättängs-

spännets, tig. 184, såsom O l d e b e r g antager. 
12 Ekho lm, a. a., sid. 53. 
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och ell Iran Södermanland.1 8 Det är ett stort antal i för

hållande till fynden från det övriga Skandinavien1 4 där de 

fördela s ig: Norge 2 si.. Skåne •> st., ("iland 2 st., Laaland 

1 st., Fyen 1 st., Sjaelland 2 si., Jyl land 1 st., Finland 1 

st. Härtil l kommer det bekanta järnsvärdet Minnen 1442. 

som betecknande nog är funnet i östra Sverige, vid Sjöge-

siad i Vreta Klosters sn, Östergötland, samt etl inhemskt 

exemplar från Gotland.1"' Det sistnämnda (fig. 1) påträf

fades 1930 vid plöjning vid Tjängdarve i T räkumla sn i 

nyodlad mark, som förut varit vattensjuk hagmark, intill 

en nu igenlagd bäck. Det är cn tämligen grov efterbild

ning av ett hallstattsvärd, utan lister på kl ingan och ej 

heller med hak i eggen nedanför fästet. Att det är gju

tet på Gotland framgår av att det ej är efterarbetat, på 

tångens smalsidor äro gjutsömmarna mycket tydliga och 

några nithål äro ej uppborrade i tången. Dess längd är 

68 cm. Om här föreligger ett förarbete till ett svärd eller 

en imitation avsedd att offras t. ex. på samma sätt som 

de kända, danska källoffren16 ä r omöjligt att avgöra, det 

visar i varje fall att svärd av hallstattyp voro kända på 

Gotland, ehuru något sådant ännu ej påträffas på ön. 

Dessa importerade vapen liksom andra föremål vittna 

om handelsförbindelser och ett visst materiellt välstånd, 

tillräckligt stort för att hä r i östsverige en relativt rik, 

självständig utveckling skall kunna äga rum. Det ä r tyd

ligen denna självständiga utveckling dels i Mälardalen 

med dess eventuella export till Norge och Fin land samt 

dels på Gotland och Öland, som Oldebergs kar ta över 

sjätte periods-spännena återspeglar. Här kan påpekas, 

att denna utveckling gestaltar sig något olika inom dessa 

två områden, påfallande ä r även h u r grova och i konst-
1. 

13 A r n e i Bidrag till Söd:s äldre kulturhistoria, XIV, sid. Tjängdarve, 
24 fig 39 Träkumla sn, 

" S p r o c k h o f f , Die germ. Griffzungenschwerter, Berlin (Visby Forn-
1931, sid. 110, tabell. Härtill kommer ett svärd i Per Perssons gal). Skala'/i-
i Simris samling, nu i Lunds Hist. Museum. 

15 Gotländskt arkiv 1931, sid. 89 f., fig. 2—3. Tillhör Gotlands tornsal, 
inv. nr 7204. 

16 Aarböger 1920, sid. 63 ff. 
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närligt hänseende lågt stående många av de i Mälardalen 

tillverkade föremålen äro, se t. ex. Härnevifyndet, i mot

sats till de gotländska och öländska. 

Att spännen från denna period liksom även flera andra 

föremålsgrupper som förekomma i Östsverige, saknas på 

kontinenten kan tyda på att man där är inne i en ny fas 

av utvecklingen, i järnåldern. Även i Danmark , det gäller 

särskil t Jyl land, s lutar nog bronsåldern innan den blom

mat ut i östra Sverige. Betecknande för denna kultur-

grupp och av stort värde för dess relation till sydligare 

trakter ä r det stora depötfyndet från Hökensås i Hubbo 

sn, Västmanland (Oldeberg, fig. 172 b). H ä r ligger ett 

stort, typiskt mälardalsspänne tillsamman med två hals-

r ingar med skarpa, höga åsar , en form som lever kvar 

från bronsålderns slut ned i jä rnåldern även längre sö

derut,17 två nålar med huvud av stora spiralskivor, även 

det en typ, som inom vissa områden lever kvar mycket 

länge1 8 och som förekommer i Mälardalen i några fynd, 

två nå la r med små, skålformiga huvud, en knapp med 

tvärgående ögla l iknande vissa gotländska knappar från 

jä rnå lderns första period10, en bronsten med upprullade 

ändar, några bronsfragmenter samt en praktfull svan-

halsnål av den barocka form, som så vitt j ag vet aldrig 

förekommer i de talr ika depotfynden från bronsålderns 

slut i Tyskland och Sydskandinavien utan endast i gra

var från tidig järnålder.2 0 Dessa stora nålar äro impor

terade till Uppsverige, troligen från kontinenten. Vi ha 

alltså i detta fynd former, som knyta an till period 6 inom 

den centrala bronsålderskul turens område, men även 

former, som visa att vi äro senare i tiden, att denna upp-
Fig. 2. 

v* r - i K ii i t s 

Svärta sn Sö- ** ^ e n förekommer betecknande nog inom hallstattkretsen 
dermanland. endast i dess sista fas D. 
(Nyköpings 18 .1 a n k u h n, Eino Spiralscheibcnkopfnadol der Gegend 
museum.) v o n T i , g i t , p z 1 9 3 1 g i d 1 9 2 

Skala /,. 16 Ä E G flg 1 2 _ 1 8 

20 Ex. G ö t z e , Die vor- und friihgeschichtlichen Denkmäler des Kreises 
Lebus i Denkmäler der Prov. Brandenburg, sid. 43, fig. 72. B. M. V i f o t, 
Tidiga urnebrandgropar i Skåne i Meddel. t. Lunds Univ:s hist. museum 
1933, sid. 79, fig. 11, A 1. 
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Fig. 3. 
Detalj av svärdet fig. 2. Skala 2/3. 

Fig. 4. 
Billerbock, Kr. Pyritz, Pommern. 

(Foto: Provinzialmus. pommerscher 
Altertiimer, Stettin.) Skala 'la. 

svenska sista fas av bronsåldern är en intern utveckling, ett kvar-
levande av en på andra håll döende eller utdöd formvärld.21 

Ett nyligen gjort fynd bekräftar ytterligare de ovan framhållna 
förbindelserna mellan Mälardalen och trakter söder om Östersjön, 
samtidigt som det är viktigt ur den synpunkten, att det är daterbart 

21 Som parallell till detta kan påpekas hur i Skåne (och på Själland?) 
bronsålderskulturen lever kvar, medan Jylland är inne i järnåldern, 1 tue-
gravarncs tid. B. M. W i f o t har i en mycket viktig uppsats, se föreg. not, 
kraftigt bestyrkt att bronsålderns per. 6 verkligen är samtidig med järn
ålderns äldsta avsnitt på kontineiilni. 
14 — Fornvännen 1934. 
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till bronsålderns slutfas i söder och bör tillhöra den senaste grupp 
av föremål som importerades, innan handelsförbindelserna, så vitt vi 
kunna se, avbrötos och Mälardalens isolerade, interna utveckling 
började. Vid harvning på gården Kråknäs ägor under Svärta gård i 
Svärta sn, Södermanland, påträffades 1933 det fig. 2 avbildade 
bronssvärdet.22 Svärdet är 66 cm långt, dess grepp (fig. 3) är avslutat 
med två mot varandra ställda, stiliserade djurhuvud. Mot dessa skju
ter den profilerade spetsen av tången upp genom det hålgjutna fästet. 
Klingan är nu fäst med en järnnit men strax ovanför denna sitter 
den ursprungliga bronsniten. Det är alltså tydligt att klingan brustit 
nedanför greppet och sedan på nytt satts fast i detta men nu med en 
nit av järn. Denna reparation bör således ha ägt rum under en tid 
då järnet var i bruk och ej endast såsom en dyrbar smyckemetall. 
Det stämmer väl överens med den datering vi rent typologiskt kunna 
få på svärdet. 

Den närmaste parallellen är ett svärd som tillsammans med ett 
annat järnsvärd och två spjutspetsar påträffats vid Billerbeck, Kr. 
Pyritz i Pommern.23 Klingan är av järn, fästet av brons (fig. 4) och 
står ytterst nära Kråknässvärdets fäste. Dess djurhuvud äro dock 
något mer naturalistiska med tydligt markerade ögon, greppet är 
rakt, smalt och nedtill saknas den halvrunda urtagning, som finns 
på Kråknässvärdet. Det är tydligt att svärdet från Billerbeck hänger 
nära samman med vissa kortsvärd, som tillhöra äldsta järnåldern24 

(Hallstatt D). Beltz25 betraktar det som en inhemsk efterbildning 
av mellaneuropeiska vapen, och menar därmed säkerligen typer 
liknande de nu anförda. Kråknässvärdet är troligen importerat från 
Sydtyskland eller trakterna däromkring. Dess grepp liknar full
ständigt greppen på vissa antennsvärd och Mörigersvärd,26 endast 
knappens utformning med djurhuvud avviker från dessa. Det får 
betraktas såsom ett antennsvärd, där de upprullade antennändarna 
blivit zoomorft utformade, troligen ett drag, som överflyttats från 
italienska svärd till antennsvärden. Svärdet från Billerbeck är yngre 

22 Tillhör Södermanlands länsmuseum i Nyköping. 
23 A. S t u b e n r a u c h i Balt. Stud. 8 (1904), sid. 121—123. Be l t z , art. 

Billerbeck i Eberts Reallexikon. 
24 Ex. Naue, Die vorrömischen Schwerter, Taf. XXXVII: 2-, Åberg , 

Bronzezeitl. und friiheisenzeitl. Chronologie II, Abb. 169, 199. 
25 Anf. art. i Reallexikon. 
M Naue, a. a., Taf. XXXVI: 1, 2 o. 4. 
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än Kråknässvärdet, men svärd av samma typ som det i Sverige funna 
kunna knappast ha varit förebild till det tyska, ty, som ovan fram
hållits, bör förebilden tillhöra en något senare grupp. Kråknässvär
det tillhör slutet av Hallstatt C och har kommit hit upp strax före 
avbrottet i importen av bronser från Mellaneuropa, vilket i stort sett 
sammanfaller med övergången från 5:te till 6:te perioden.27 Biller-
becksvärdet är järnålder, vilket väl stämmer med vad som ovan 
sagts om vår 6:te periods samtidighet med järnåldern på konti
nenten. Kråknässvärdet har varit länge i bruk, ty handtaget är 
starkt nött och när klingan bröts av vid fästet, reparerades det med 
en järnnit. Det var en dyrgrip, ett gott vapen, under den tid då Mä
lardalen genomlevde den sena utlöpare av bronsåldern, som ovan 
skildrats, då praktiskt taget inga vapen längre importerades söder
ifrån. Huruvida de uppsvenska bronsgjutarna voro skickliga nog 
och ägde resurser att själva gjuta sig vapen vid denna tid veta vi 
ej, de få spår vi känna av deras verksamhet äro ännu allt för obe
tydliga för att kunna giva oss säkra svar på dessa frågor. 

Jag har endast försökt att här draga upp konturerna till den 
självständiga utveckling, som Mälardalen genomlevde under brons
ålderns slutfas, så som de te sig på forskningens nuvarande 
ståndpunkt. Ännu ligger ett rikt material spritt i museer och pri
vata samlingar, vilket endast är ofullständigt eller ej alls publicerat. 
Men även sedan det materialet publicerats, kommer utvecklingen på 
många punkter att te sig dunkel och man återkommer ständigt till 
det gamla problemet: i hur stor utsträckning begagnades sten, horn, 
trä o. d. som material till redskap under bronsåldern? 

Z U S A M M E N F A S S U N G . 

HOLGER A R B M A N : Peripherische Bronzezeitkultur. 
Ausgehend von A. Oldeborgs Arbeit »Det nordiska bronsåldersspännets 

historia» behandelt Verf. einige Fragen, die die Endphase der Bronze
zeit betreffen. Sämtliche auf dem Fostland gefuiidono Spången, die von 
Oldeberg der Per. 6 zugesprochon worden sind, werden hier der Per. 5 
zugewiesen, und hierdurch crhält die Karte uber die Spången während 

" S p r o c k h o f f , Zur Handelsgeschichte der germ. Bronzezeit, Berlin 
1930, sid. 148 f. 
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Per. 6 (Oldeberg, S. 181) ein stark verändcrtes Aussehcn mit einer rein 
ostschwedischen Spangongruppe, dio sich um zwei Zcntrcn herum verteilt: 
das Mälartal und Gotland-Öland. Offenbar spiegelt die Karte eine selb-
ständige Entwicklung innerhalb dieser Gebiete wieder, die wahrscheinlich 
stattfindet, als die Eisenzeit weiter siidwärts bereits eingetreten ist. 

Von der selbständigen Stellung des Mälartals während der Endperiode 
der Bronzezeit zeugen die verhältnismässig zahlreichen Funde von im
portierten Gegenständen aus Per. 5. Charakteristisch ist die Verteilung 
der Hallstatt-Schwerter in Skandinavien: Mälartal 4, Schonen 3, Öland 2, 
Laaland 1, Flinen 1, Seeland 2, Jutland 1, Finnland 1, Norwegen 2 sowie 
ferner ein Eisenschwert aus Östergötland und ein neugofundenes, nicht 
nachgearbeitetes Schwert aus Gotland, Abb. 1. Eine neulich gefundenc 
Waffe aus Södermanland, Abb. 2 und 3, aus derselben Zeit ist sicher aus 
Mitteleuropa importiert. Es ist mit einer Eisenniete ausgebessert. Zum 
Vergleich wird ein Schwert von Billerbeck in Pommern abgebildet, das 
jedoch offenbar etwas jtinger ist und den Schwertern der letzten Hallstatt-
zeit (Hallstatt D) nahcsteht. Beim Uborgang zwischen Per. 5 und 6 scheint 
der Import von Bronzen aus Mitteleuropa nach dem Norden abzubrechen, 
es trltt da die Isolierung ein, während welcher die charaktoristischen 
Spången der 6. Periode, die Oldeberg abbildct, in den periphorischen Kul-
lurgebieten Mittelschwedens zur Entwicklung gelangon. 


