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I elt av de sisla häftena av »Deutsche Kunst» återfinner man också 
vikingaskrinet från Bamberg, ett dansk-skånskt arbete 1 Jadlingestil, som 
rakar finnas i ett tyskt museum. Här finnes alltså åtminstone en anknyt
ning till Tyskland. Med samma rätt skulle vi kunna förklara våra tyska 
och polska krigsbyten för »Svensk konst». Betänkligare är att. den i Statens 
Historiska Museum i Stockholm befintliga vikingatidsflöjoln frän Söderala 
avbildas som tyskt konstverk. Det är väl ändå att sudda ut de nationella 
gränslinjerna väl mycket! Det av Karl den Store kristnade Tyskland har 
inte veterligen på något sätt deltagit i den knnstutveckling, som betecknas 
med namnen Jeellinge och Ringerike etc. 

T. J. Arne 
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Bland fornsaker översända (ill undertecknad för bestämning och beskriv
ning i min artikelserie Värends fornminnen inkom nyligen från Tjureda 
socken, Norrvidinge bd, Kronobergs län, en sak av vikt och intresse, näm
ligen ena halvan av en g j u t f o r m av t ä l j s t e n , vars bestämmelse, 
fastän föremålet var rätt så illa medfaret, genast klart framträdde. Vid-
stäendo bild, fig. 1, visar, att gjutformen är avsedd lör gjutning av h j u l 
f o r m i g a p r y d n a d e r av b r o n s . 

Stenen, som är 93 mm lång, 83 min bred och 39 mm tjock, är formad som 
ena hälften av en mittitudelad cylinder med gjutkaviteten utskulpterad pä 
den plana, rektangulära sidan. Ingötet visar en utåt mot stenens ena halv
mänformiga gavelsida bredare och inåt smalare, grund plattbottnad kanal, 
som når fram till en under kanalens bottenyta något fördjupad, omkring 
6 mm bred, cirkelrund ring med on diameter av ungefär 34 mm, räknat frän 
ytterkant till ytterkant, och 28 mm mellan innerkanterna, och därinom två 
varandra i rät vinkel diametralt korsande rätliniga, 2 mm breda grunda 
rännor, givande bilden av ett fyrekrat hjul. Nägot vid sidan om den punkt, 
där ekrarna ungefär i hjulringens centrum korsa varandra, finnes en 3—4 
min djup rund konisk grop, överst 8 mm i diameter. I anslutning till hju 
ringens ytterkant äro anbragta 9 stycken ring- eller ögleformade urgröp
ningar, oj fullt så djupa som själva hjulringen, var och en med en diameter 
av 10 mm.1 

Med denna gjutform har man velat framställa »smycken» med samma 
grundform som den hjulformiga delen av spännet (bältehaken) från Barum 
i Kiaby socken i Skåne, som Montelius tidsbestämt till början av järn
åldern.* — På de föremål, som götos i den nu beskrivna gjutformen, ser 

1 Ägaro till gjutformen är lantbrukaren J. Svensson, Ekna, Tjureda. Ko
pia finnes i S(. H. M. under inv.-nr 21995 samt i Småhs Mus. i Växjö. 

2 O. M o n t e l i u s , Hjulformiga spännen, Fornv. 1909, sid. 150 o. f., 
fig. 10. 
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Fig. 2. Hjulfonnig bronsprydnad fr. 
Åstad i Långlöts sn, Öland. — 
Storl. »/». (Här ovan.) 

Fig. 1. Ena halvan av en gjutform 
av täljsten till hjulformiga pryd
nader av brons, funnen vid Ekna 
i Tjureda sn, Norrvidinge hd, Krono
bergs län. Obs! vändes bilden ett 
halvt varv, ser man den i formen 
gjutna prydnadens ungefärliga ut
seende före den slutliga putsningen. 
— Storl. 2/a-

111,111 dock, all de små öglorna kommo atl sitta tält intill varandra och ej 
ined breda mellanrum sinn pa Kiali.x--spännet Den Viktigaste olikheten be
slår emellertid i att Ekna->smyokena> säkerligen ej togo lönn av s p ä n 
nen med n a 1 på u n d e r s i d a n , ulan ha tillhört en grupp av sädana 
prydnader, som förmodligen användes sora hängen eller som fastsattes 
(syddes?) pä underlaget (dräkten?) — ett slags beslag. De ha varit av all
deles samma art och grundform som ett vid Åstad i Länglöt på Öland fun-
net föremål Fig. 2.' Tre andra snarlika föremål, ell av dem med knoppar 
i stället för öglor i omkretsen, äro kända, därav åtminstone två säkert frän 
Sverige — dot knoppbärande samt ett annat, likaledes något avvikande 
(från Öland) — och kunna räknas till gruppen. Arbman4 benämner dessa 
föremal hjulformiga hängen eller beslag» till skillnad från »hjulformiga 
spännen», de senare med nål, de förra utan nål. 

Fyndplatsen för gjutfon i är Ekna i Tjureda socken. Tyvärr har när
mare uppgift om fyndliii liallaiidciia ej Unnnat erhållas. Antagligen bar den 
hittats i en åker, dä on del av den skadegörelse, som iir synlig i mitten av 

' St. H. M. 17562. 
4 H o l g e r A r b m a n , Zur Kennlniss der iilleslen Eisenzeit in Schweden 

Acta Archteolog. Vol. V, 1934, sid. 37 o. f. 

2Q Fornvännen 1938. 
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gjutkaviteten, särskilt å ena hälften av hjulet, ser ut att vara åstadkommen 
av åkerbruksredskapen, innan saken upptogs och medfördes hem. Emeller
tid har gjutformon, sedan den hittades, upprepade gånger varit använd att 
bulta mod — eventuellt att slå in spik, nubb eller dylikt. — Därigenom har 
ytan, särskilt å ryggen och gavlarna, blivit skamfilad och stenen spräckts 
itu, varefter den hoplimmats. 

Fyndet bar sin stora betydelse genom att det utgör det första verkligen 
oemotsägliga beviset för att hjulformiga prydnadsföremål av detta slag äro 
nordiska arbeten, såsom också Montelius beträffande do hjulformiga »spän
nena» tagit för givet.5 

För att något beröra tidsbestämningen finner jag det icke vara ur vägen 
att här komma med nägra erinringar och reflexioner.6 — Både tidigt och 
långt fram under bronsåldern, särskilt under 5:e perioden, såväl som senare 
under övergångsskedet till järnåldern var som bekant efter fynden att döma 
såväl i det nordiska kulturområdet som utanför Norden, t. ex. i Frankrike, 
i Italien, i Iran o. s. v., hjulet, i synnerhet det fyr- eller åttaekrade men 
även i annan form ett mycket använt ornamentsmotiv, delvis av symbolisk 
innebörd, ä prydnadsföremål av olika slag. Under 5:e perioden förekom 
t. ex. hos oss hjulet å nålar, kammar och arraringar, och från samma pe
riod äro ett par hjulformiga hängen, dock av något avvikande form frän 
den allmännast använda, kända från det rika llärncvifyndot.7 Därav är det 
tydligt, att föremål sådana som do medelst Ekna-gjulformon förfärdigade ha 
sin rot i bronsåldern, särskilt grundad i 5:e perioden, även om en del lik
nande hjnlformiga prydnader förekomma omkring övergångstiden till järn
åldern och under den äldsta järnåldern. Av hittills kända föremål av typen 
med fyr- eller ättaekrat hjul i mitten och små ringar, öglor eller runda 
skivor runt om hjulringen visar endast Långlötssmycket en så enkel och 
ren form som den Ekna-gjutforraen angiver. Do övriga äro alla i ett eller 
flera hänseenden avvikande frän denna och visa olikartade tillägg till och 
ändringar av nyssnämnda mera ursprungliga enkla form, ur vilken de alla 
synas vara utvecklade. Vidare kan man icke underlåta att märka, att Ekna-
gjutforraen till sin yttre skapnad har en s l å e n d e l i k h e t m e d f l e r 
t a l e t g j u t f o r m a r t i l l h o l k y x o r u n d e r b r o n s å l d e r n s 5 : e 
p e r i o d , vilka nästan alla hava formen av en itukluven cylinder eller ett 
etter längdaxeln kluvet, i tvärsnitt elliptiskt prisma. 

Vidare är att märka, att vi i den pä fyr-ekrado hjul och andra hjulformer 
rika hällristningen vid Hjulatorp i Bergs sn,8 belägen 7,5 km NNV om 
Ekna, ha ett särdeles tydligt vittnesbörd om att i denna trakt hjulet i olika 
former varit en viktig symbol vid bronsälderstolkets kultulövning, som här 

s A. a, sid. 115. 
6 Jfr M o n t e l i u s a. a. sid. 114 o. f. och A r b m a n a. a. 
7 St. II. M. 11635. Månadsbl. 1903—1905, sid. 29, fig. 35 o. 36. 
" K n u t K j e l l m a r k och O l o f L i n d s t e n , Nyupptäckta hällrist

ningar vid Hjulatorp i Bergs socken, Kronobergs län. Fornv. 1909, sid. 187 
o. f., fig. 1. 
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synes haft ett centrum, vilket väl kan hava inverkat på traktens brons-
gjutare vid valet av motiv för utsmyckning av de prydnadsföremål, som 
utgingo frän deras verkstäder. 

Slutligen vill jag erinra om att kulturen i don trakt, där fyndet är gjort, 
omkring slutet av bronsåldern ej varit fattig eller efterbliven, vilket fram
går av här gjorda fynd av bronsförcmäl frän sagda tid. Bland sådana fynd 
märkas följande: å Ekna ägor ett depätynd av två stycken stora spiralarm-
ringar (i 11 varv), fr. bronsålderns 4:do per.,9 frän Helgo i öjaby sn två 
lutulusforraade spännen, fr. äldsta järnåldern;10 vidare följande fynd från 
bronsålderns 5:te period: från Hov i Växjö landsförsamling ett depåfynd 
av hängekärl, halsring och nål,11, ott annat depåfynd från biskopsbostället 
Östrabo i Växjö landsförsamling av 8 balsringar,12 frän Växjö ett fynd av 
armring13 och från Hult i Hjortsberga sn elt mossfynd av en halsring med 
ovala ändar slutande i uppböjda spiralskivor.14 .Slutligen må omnämnas ett 
annat gjulformsfynd frän Kexås i Mistelås av ena halvan av en gjulforni 
av täljsten till stora holkyxor (5:te periods)15 av alldeles samma yttre form 
som gjutformen från Ekna. 

Av dessa skäl tänker jag mig möjligheten av att Ekna-gjntformen visar 
prototypen till de hjulformiga prydnadsföremålen av senast omtalade spe
cialform och sålunda är äldre än övriga dit räknade stycken och därför 
får tidsbestämmas till bronsålderns slutskede — Montelius 6:te period. 

Knut Kjellmark 

ETT OV.WI.UiT II.\\(iSMYCKi: FHAX SKÅNE 

Vid Vranarp 7 i ö. Tommarp socken i Skäne har vid äkcrbruksarbete 
påträffats ett gravfynd frän bronsålderns 3:o period bestående av on del 
föremål, av vilka åtminstone ott är av särskilt intresse. Föremålen (fig. 3) 
bestående av ett runt hängsmycke av brons, ett bronsspänno samt en dub
belknapp av brons, hittades jämte brända ben i en liten bällkistliknande 
stensamling. Spännet, som daterar fyndet till periodens senare del, är ty
värr fragmentariskt. Båda spiralskivorna saknas; nålen är bruten och hu
vudet nägot skadat. Så mycket är emellertid bevarat, att man kan göra 
sig on föreställning om typen. Främst bygeln med sin ornering av mot 
varandra i vinkel ställda grupper av parallella linjer synes hänföra spän
net till den typ, som under 3:e periodens senare dol är särskilt rikligt 

• J. A. Z. W i t t l o c k , Jordfynd frän Värends förhistoriska tid; fynd 
315, sid. 71. — Fyndet förvaras å Smal. Museum i Växjö. 

10 D o n s . , a. a. Jordf. 318, sid. 74 o. f. Pl. 10, tig. 1. St. II. M. 9041:21. 
11 D e n s . , a. a. Jordf. 271, sid. 57 o. t. St. II. M. 9041: 17—19. 
12 St. H. M. 8182. 
, s St. II. M. 9170: 1240. 
14 St. H. M. 12951. 
15 Norra Allbo Herabygdsför:s Årsbok 1935, sid. 56, fig. 2. Småhs Mus. 

i Växjö 4397. 


