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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. 
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EX VÄRMLÄXDSK GJl TFOHM KH.4X 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 med ryggat blad. 

4 Ki k b o 1 m, Upplands bronsålder, s. 226, fig. 11. Montelius minnen 938. 
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Vi torde sålunda ha all göra med en didktyp frän den äldre brons
åldern med bladet påminnande i viss man om 3:e-periodsdolkar sum Min
nen 1006 eller ännu hellre om etl Iran l:a perioden härrörande exemplar 
frän Smaland, avbildat i Minnen 831. Under alla Omständigheter är vår 

Fig. 4. Originalen i Värmlands mus., kopior i St. H. M. (inv.nr 21025). 

gjutform ell synnerligen viktigt bidrag till vår kunskap om den äldre 
bronsålderns inhemska metallindustri. Del är sannolikt, atl tillkomsten 
av gjutkaviteten för skaror är samtidig med dolkformen, eftersom häda 
formhalvorna hittade-, tillsammans, fyndet är -alunda även belysande för 
frågan om den inhemska bronsåldersskärans tidiga uppträdande i vår! 
land.1 
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1 A. O l d e b e r g . Some ('onlriblllions U) lhe earliest hi-lnry nf lhe siekle. 
Acta Archaeologica 1932. 


