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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 depåfynd 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 

9 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. 
13 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. 
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representerad pä Själland, raen som även förekommer i andra delar av 
Skandinavien och även i Mecklenburg. Dubbelknappen är av en vänlig 
typ mod kort spröt och utan ornering. 

Det föremål, som intresserar osa mest i detta sammanhang, är emeller
tid den runda smyckeliknande plattan. Den har on diam. av 1,1 cm och en 
genomsnittstjocklek av 1 mm. På etl ställe vid kanten förekommer etl ut
skjutande parti, numera delvis bortbrutet Troligen har bär funnits en 
upphängningsanordning a- någon form antingen ett hål d ier en till hake 

1-ig. 8. St. II. M. inv.nr 21400. 

eller rör ombö.ul kant. Pä skivans ena sida finnas Inpunsade längs kanten 
trianglar, linjer och snedställda streck och i mitten ett slags stjärnliknan-
de mönster bestående av bågformiga linjer och punkter. Sannolikt hava 
vi bär att göra mod en hängprydnad. som ställ under inflytande av vissa 
under andra perioden uppträdande hängen bestående av tunna bronsblcck 
mod konc. åsar och en utskjutande pigg i mitten samt vid kanten en ut
skjutande omböjd flik. Dessa hängprydnader, vilka torde ha burits upp
trädda pii ett snöre och använts som halsprydnader, förekomma tämligen 
allmänt änder äldre bronsålder i Ungern och Böhmen,' men uppträda, rela
tivt talrikt även i Sydtyskland.2 I Nordtyskland förekomma dessa häng
prydnader fastän mera sparsamt,'' och i Sverige finnes ett fynd från Tierp 

1 R i c h l y Dio Bronzezeit in Böhmen, 1894, pl. LI, fig. 9. H a m p e l , 
Bronzezeit in Ungarn, pl. LIV, LXXXVII. 

2 N a u e . Prähist. Blätter. 1904. Taf. 1. 
3 L i n d e n s c h m i d t, Alt. I I I : 6, pl. 3. B e l t z , Alt. Mecklenb., pl. 

88, fig. Utö. 
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socken vari ingå sex dylika hängen.4. Det finnos ingenting som mot
säger, att det här ifrågavarande skånska hängsniycket är ett nordiskt 
arbete och dess påtagliga likhet vad formen beträffar mod do här ovan 
nämnda ungerska hängprydnadcrna av äldre datum gör det troligt, att 
man velat efterbilda donna äldre sraycketyp. Man har emellertid i fråga 
om orneringen följt don smak, som var rådande under 3:e perioden, liksom 
man även beträffande tillvägagångssättet vid dess framställande tillämpat 
den teknik, som de nordiska »klonsinedorna» varit most förtrogna med, 
nämligen gjutningen. 

Andreas Oldeberg 

EX VÄRMLÄNDSK GJl TFOHM FRAM ÄLDRK BRONSÅLDER 

Ett intressant fynd av on gjutform (fig. 4) bar gjorts i Värmland. Statens 
historiska museum äger visserligen icko formen i original utan endast cn 
kopia (originalet finnes i Värmlands museum, Karlstad), men fyndet är 
av så anmärkningsvärd art, att det förtjänar att bliva mera allmänt känt. 
Formen, som består av två hophörando hälfter, påträffades vid jordarbete 
vid Blia, Ransätors socken. Båda halvorna äro förfärdigade av en ljusgrå 
art av täljsten med gråvita fläckar. I vardera hälften finnes urholkad 
on gjutkavitet för dolkar. Formhalvorna passa mycket väl tillsammans, 
men den ena halvan är avbruten och har en längd av 18,5 cm, den andra 
som är oskadad, har en längd av 22,4 cm. Den förra har upptill vid tången 
en svag ansats till ingötkanal. Motsvarande kant hos den andra halvan 
uppvisar on ojämn och grov yta, varför det är sannolikt, att denna form-
halva varit av samma längd som den andra, men troligen i gammal 
tid blivit avslagen. Alla brottytor äro nämligen gamla. 

Don längre fonnbalvan har på baksidan en eller rättare sagt två gjut-
kavitetor till skaror med fästotaggar och utan tänder. Båda gjutkavito-
torna förenas i en gemensam ingötkanal, som utmynnar vid kanten. Forin-
kavitotorna likna mycket dera, sora förekomma hos on liknande form frän 
Bohuslän, avbildad i Minnen 1069. 

Man voro frostad att tro, att gjutformen i sin helhet on gång varit avse
värt längre vid det parti, där tången uppträder. Som ovan antytts är 
nämligen ingötkanalen för dolkkaviteten mycket svagt utformad. Mon 
den på motsatta sidan befintliga gjutkaviteten för skaror med dess väl 
utbildade gjutöppning synes motsäga dotta. 

De dolkar, som en gång gjutits eller varit ämnade att gjutas i formen, 
ha sålunda haft en ovanligt kort tånge. Gjutkaviletens form visar vidare 
on dolktyp med sluttande skuldror och ett jämnt mot spetsen avsmal
nande blad utan någon som helst insvängning, sålunda en mycket enkel 
form. Det kun framhållas, att gjutkavitetons konturer äro tämligen grovt 
formade och icko vittna om någon större hantverksskicklighet. De i gjut-
kavitctornas mitt befintliga grunda rännorna synas vidare antyda en 
dolkform ined ryggat blad. 

4 Ki k b o 1 m, Upplands bronsålder, s. 226, fig. 11. Montelius minnen 938. 


