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MÖRKHULTFYNDET — ETT DEPÅFYND FRÅN 
YNGSTA BRONSÅLDERN 

AV 

A N D R E A S O L D E B E R G 

1
början på detta å rhundrade påträffades vid Mörkhult i Osby sn, 

Skåne, vid dikning i en mosse på 4 fots djup invid en stor furu-

stubbe, vars översta ände befann sig 2 fot under jordytan, ett i 

sin art ganska märkligt bronsåldersfynd bestående av två starkt 

skadade, mycket stora, kraftigt välvda och ihåliga r ingar med öppna 

ändar , två breda, öppna, på insidan kupiga armringar , två halsr ingar , 

massiva, snedrefflade, varav den ena bruten, ett, förmodat smycke be

stående av två genom ett omböjt bronsbleck hopkopplade nå la r med 

stora spiralskivor samt en nål med många buktningar och slutande i 

en spiralskiva. Föremålen, som samtliga äro av brons, tillhöra brons

å lderns yngs ta skede. Vi skola hä r i första hand behandla fyndet 

från teknisk synpunkt . 

De två i fyndet förekommande, tämligen stora hålgjutna, s tarkt 

f ragmentar i ska r ingarna , va rav ett exemplar avbildas i fig. 1, till

höra den typ, som förekommer i hela Nordtyskland från Ostfries-

land till Danzig. De äro vanl iga i Nordbrandenburg och de upp t räda 

med en del var ia t ioner i f råga om orner ingen särsk i l t ta l r ik t i Pom

mern.1 Ringar av denna typ äro relat ivt sä l lsynta hä r i Norden. 

F r å n Sver ige känner jag, utom de här i f rågavarande , två av sam

ma typ ingående i ett depåfynd från Åby, S:t I l ians sn, Västman

land.- Ett annat synner l igen stort , f ragmentar iskt exemplar , fig. 

2, förel igger bland Statens Hist . Museums samlingar , t y v ä r r u tan 

nummer och fyndort.3 Något tvivel om att alla de här ifrågavarande 
1 S c h u m a n, Gegussene und bctriobene Bronzo-Hohlwiilsto aus Pom

mern, Zeitschr. fiir Ethn. Verb. 1892, s. 361 ff. — J. K o s t r z e w s k i , 
Ein Depotfund dor späten Hallstattzeit aus Schroda, Provinz Posen, Man
nus V (1913), s. 336, Taf. XXXII. — G u s t a f K o s s i n n a, Dio illyrische. 
die germanische und dio keltische Kultur der friihesten Eisenzoit im Ver
hältnis zu dem Eisenfunde von Wahrcn boi Leipzig, Mannus VII (1915). 

2 H o l g e r A r b m a n , Mälardalen som kulturcentrum under yngsta 
bronsåldern, Winthcr-Ecstskrift, Köpenhamn 1938, s. 100. 

3 I Statens Hist. Museums samlingar föreligger ytterligare två fragment 
av en dylik ring från Sandby i Borrby sn, Skåne. 
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Fig. 1. 
Ihålig armring av brons, frag
mentarisk. Mörkhult, Osby 
sn, Skäne. St. H. M. nr. 

12526. Storlek c:a 1 / t . 
Abb. I. Hohlor Armring aus 
Bronze, fragmentarisch. Mörk
hult, Ksp.Oshv, Schonon. Staatl. 

Hist. Mus., Nr. 12526. 

Pig. 2. 
Fragmenter av stor. Ihålig armring 
av brons. Okänd fyndort. St. H. M. 

utan nr. Storlek Vi-
Abb. 3. Bruchstucke elnea grossen, hohlen 
Armrfngsaus Bronze, Fundort unbekannt. 

Staatl. Hist. Mus., oimo Nummer. 

Fig. S. 
Detalj frän insidan av don i fig. 
1. avbildade armringen av brons. 

Storlek c:a '•/,. 
Abb. li. Dolail von dor Innonsoilo dos 
in Abb. l wieoergegebenen bronzenen 

Annnngs. 

Fig. 4. 
Detalj frau insidan av den i 
fig. 2. avbildade armringen 

av brons. Storlek c:a '/a-
Abb.4. Detail vondorlnnonseile 
des in Abb, 2 wiedergegebenen 

bronsenen Armrings. 

ringarna införts från Nordtyskland, närmast från Pommern, behöver 
knappast råda. En avart av dessa ringar och möjligen av här i Nor
den inhemskt fabrikat utgör vissa på Gotland, i Uppland och Väst
manland förekommande ringar med såväl öppna som slutna ändar.' 

4 O. M o n t e l i u s , Minnen från vår forntid, Stockholm 1917, 1464—5. 
II ii I g c r A r b m a n, a. a. 
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Dessa ringar äro av en något mindre typ än den föregående gruppen 
och do ha vidare ett avsevärt tjockare gods samt äro mera klumpigt 
utförda. 

Hos de båda ringarna i Mörkhiill-lyiidet är godset relativt tunt och 
det växlar mellan 1j3—2 mm. Det har blivit kraftig! angripet av vitt-

i-'ig. 5. 
Två armringar av brons. Mörkliult, Oshv su, Skåne. St. II. M. nr. 12526. Storlek 

Abb. ö. Zwei Armringa aus Bronzo. Morkhult, Ksp. Osby, Schonon. Staatl, Hist. Mus. 
Nr. 12.')Uii. 

ring och är i hög grad poröst och pipigt. Troligen är detta anled
ningen till ringarnas numera starkt fragmentariska tillstånd. 1 sitt 
oskadade skick torde ringarna ba haft en yttre diam. av c;a lö cm 

.och deras största bredd torde ha utgjort 4,5—5 cm. Med säkerhet torde 
dessa ringar utgöra å cire perdue-arbeten. Vid tillverkningen av 
varje ring torde man först ha gjort eu kärna av bränd lera, som 
motsvarade håligheteii hos ringen. På denna kärna har man sedan 
format till vaxmodelleii, vilket helt enkelt, kan ha skett genom all 
doppa ned kärnan i smält vax, samt vidare modellerat fram eventuella 
ornament i relief. Därefter överdrog man vaxmodellen med ett yttre 
lerhölje, och sedan man åstadkommit lämpliga ingötkanaler, bård-
brände man det hela, varvid vaxet smälte och rann ut och formen var 
färdig för användning. Hos de båda ringarna i .Mörkliull-fyndet. fin
nas inga kärnstöd. Hos ringar av denna medelstorlek torde detta icke 
heller ha varit nödvändigt eftersom över huvud taget alla ringar av 
här ifrågavarande typ på insidan äro öppna och dessa öppningar 
mycket väl kunna ha lämnat plats för stöd, vilka stått i direkt för
bindelse med kärnan. Do egendomliga tvärgående lister, liknande 
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Fig. 8. 
»Nål» mod ineandorliöjl och spiralupprullat huvud förfar 
digad av bronsten ined kvadratiskt tvärsnitt . St. H. M. nr. 

12526. Storlek 2/6-
Abb. 0. »Nadol» mil niäandrisch gebogaaem nnd spiralis aufgoroll-
tom Kopf, verfertigl aus oinom Bronzostab mit quadratischem Quor-

•chnitt Staatl. Hist. Mos., Nr. 12526. 

gjutskägg, som med regelbundna mellanrum uppträda på insidan 
hos det ena exemplaret av Mörkhult-ringarna, fig. 3, ha säkerligen 
icke varit kärnstöd, utan de torde snarare ha haft en annan funk
tion alt fylla, nämligen som stöd för den färdiga ringen. Sannolikt 
ha de tillkommit på det stadium i tillverkningen när lerkärnan var 
färdigmodellerad, varvid man i denna kärna gjorde små tunna in-
snitt, vilka sedan vid gjutningen utfylldes med metall. Det kan sy
nas egendomligt, alt man icke försedde även den andra ringen med 
dylika stöd. Men dels är denna ring något smalare och därför mera 
motståndskraftig och dels kan det ifrågavarande tillvägagångssät
tet vara ett experiment, som icke kom till användning i någon 
högre grad. Hos det i fig. 2 avbildade exemplaret utan nummer 
och fyndort, som är mångdubbelt större än ringarna i Mörkhult-
fyndet, förekomma icke några dylika stöd. Men härvidlag är 
också godset avsevärt tjockare. Det växlar nämligen mellan 1,5— 
2,5 mm. Hos denna ring finnas emellertid två rader med tämligen 
stora kärnstöd tämligen väl synliga i den inre håligheten på grän
sen mellan ringens inre och yttre väggar, fig. 4. Givetvis har 
även hos denna ring vid tillverkningen kärnan haft sitt egent
liga stöd från insidan, men ringens storlek har gjort, att man 
ändock velat gardera sig mot ett sammanbrott av formen genom att 
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placera kärnstöd på de för ett dylikt sammanbrott mest utsatta 
partierna. 

De i Mörkhult-fyndet förekommande armringarna, fig. 5, vilka ha 
en diam. av 8,6 cm och en bredd av c:a 3,6 cm, torde ävenledes ha för
färdigats i förlorad form. Man har av lera först förfärdigat en inner-

Fig. 7. 
•Smycke» bestående av tvä kopplade nålar förfärdigade av spiralupprullad brons
ten med kvadratiskt tvärsnit t . Mörkhult, Osby sn, Skåne. St. H. M, nr. 12526. 

Storlek c:a •/•• 
Abb. 7. »Scfamnek» bestehend aus zwei gekoppelten Nadeln, die aus ipirailg aufgeroUtem 
Bronzostab mit quadratischem Querschnitt verfertigt sind. Mörkhult, Ksp. Osby, Schonon. 

Staatl. Hist. Mus., Nr. 12526. 

form eller kärna, som motsvarade resp. rings innersida. På denna 
formdel har man sedan modellerat i vax själva ringen, varefter man 
omgav det hela med lera och göt a cire perdue. Den på ringarnas 
utsidor befintliga smakfulla orneringen, bestående av längsgående 
linjer och grankvistmotiv, numera mycket svagt urskiljbara, har man 
inpunsat i metallen. Godset hos dessa armband visar samma struktur 
som hos de större ringarna. Det är sålunda starkt angripet av vitt
ring och är delvis pipigt. 

De båda i fyndet i fig. 6—7 avbildade nålliknaude smyckena utgöra 
däremot smidda arbeten. Fig. 6, som har cn längd av 19,4 cm, har för
färdigats av en enda tämligen lång ten, som böjts i flera vindlingar 
och en spiral. Troligen har detta skett vid värme. Själva tenen, som 
ungefär på mitten har en största tjocklek av 3 mm och som avsmal
nar något mot ändarna, torde ha framställts av ett ursprungligen gju
tet ämne, som sedan hamrats. Tvärsnittet är över allt kvadratiskt. 

Det andra smycket, fig. 7, består av två med ett omböjt bleck hop
kopplade spiralskivor, vardera förfärdigad av en enda ten med kva
dratiskt tvärsnitt och med den fria utdragna änden tillspetsad. Läng
den hos detta föremål utgör 24 cm. Den största tjockleken hos resp. 
tenar utgör 3 och 3,5 mm och vardera tenen avsmalnar mot ändarna. 
Även dessa tenar tordo ha förfärdigats av gjutna ämnen, som sedan 
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hamrats. Här synes även en sträckning av metallen ha ägt rum att 
döma av de synnerligen väl markerade längsgående sprickor, som 
framträda i metallen. Detta framgår särskilt tydligt av fig. 8. 

Vad slutligen beträffar de i fyndet ingående massiva halsringarna, 

Fig. 8. I-"ig. 0. 
Fig. 8. 

Detalj av det i fig. 7 avbildade smycket av brons. Storlek c:a '/s-
Abb. 8. Detail von dom in Abb. 7 wiedergegebenen bronzonen Schnmck. 

Fig. 9. 
Två halsringar av brons, massiva, med refflad ornering. Mörkhult, Osby sn, 

Skåne. St. H. M. nr 12526. Storlek »/«• 
Abb. 9. Zwei Halsringe aus Bronze, massiv mil Hiofonvorziorung. Mörkhult, Ksp. Osby, 

Schonon. Staatl. Hist. Mus., Nr. 12534. 

fig. 9, vilka ha en resp. diam. av 17 cm och 19,4 cm samt en genom
snittlig tjocklek av 1 cm, så torde dessa ha förfärdigats av gjutna 
raka ämnen, som fått sin reftling genom inpunsade fåror och som 
troligen sedan blivit böjda. Jag grundar detta mitt antagande därpå, 
att rätt kraftiga sprickor uppträda på ringarnas utsidor där spän
ningen, då ringarna böjdes, varit störst. På ringarnas insidor fin
nas inga dylika sprickor. Det kan nämnas, att dessa ringar visa 
spår efter stark nötning. 

En rätt egendomlig omständighet bör påpekas i fråga om detta 
fynd. En utförd spektralanalys av samtliga föremål har nämligen 
visat, att den metall, de äro förfärdigade av, är synnerligen likartad. 
I legeringarna, ingå sålunda i samma proportioner koppar, tenn c:a 
10 %, en avsevärd del silver samt vidare i mycket ringa mängd arse
nik, antimon och vismut. Däremot förekomma icke bly eller zink. 
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ZUSAMMEN FA 8 8 U N G 

Ä N D B E A S O L D E B E R G : Der Fund von Mörkhult, ein Depotfund 
aus der jiingsten Bronsezeit. 

Im Besitz des Staatl. Hist. Museums in Stockholm befindet sich ein 
bemerkenswerter Depotfund, der in einem Moor boi Mörkhult, Ksp. Osby, 
Schonen, angetroffen worden ist und der Endporiode der Bronzezeit an
gehört. Der Fund besteht aus zwei stark beschädigten Hohlwulstringen, 
Abb. 1, zwei Armringen, Abb. 5, zwei massiven Halsringen mit schrägge-
riefter Verzierung, Abb. 9, einer Nadel mit miinndrisch gcbogenem und 
spiralig aufgerolltom Kopf, Abb. 6, sowie einem vermutlich als Schmuck 
dienonden Gegenstand, bestehend aus zwei gokoppelten Nadeln mit spi
ralig aufgerollten Köpfen, Abb. 7. Der Fund wird hier in erster Linie 
vom technischen Gesichtspunkt aus behandelt. 

Die grossen Hohlwulstringe die hierher nach dem Norden von Pom
mern her eingettihrt sein dUrften, sind in Schweden verhältnismässig 
solten. Ausser dem Mörkhultor Funde gicbt es nur vier stark hoschädigte 
Exemplare. 

Bei den Hohlwulstringen Abb. 1 ist das Material hochgradig porös; 
die Materialdicke wechselt zwischen % und 2 mm. Es handelt sich bei 
ihnen mit aller Sicherheit um å-cire-perdue-Arbeiten. Bei der Herstellung 
jodes Ringes hat man zuerst einen Kern aus gebranntem Ton angefertigt, 
der dor Höhlung des Ringes entsprach. Auf diosem Kern hat man dann 
das Wachsmodell geformt, was ganz einfach durch Eintauchen des Kerns 
in geschmolzenes Wachs geschehen sein känn, und ferner etwaige Orna
ment© in Relief modelliert. Danach uborzog man das Wachsmodell mit 
einer äusseren Tonhulle, und nachdem man geeigncte Eingusskanäle ange
bracht hatte, brannte man das Ganze hart, wobei das Wachs schmolz 
und horausfloss, so. dass nun die Form verwendungsbereit war. 

Dio Ringe von Mörkhult weisen keine Reste von Kernstiitzen auf. 
Die quergehenden Leisten, Abb. 3, die Gussbärten ähneln, haben sicher
lich als Stutzen fur den fertigen Ring dienen sollen. Deutliche Reste von 
KernstUtzen kommen indessen bei dem grösseren Exemplar ohne Fund-
ortsangabe, Abb. 4, vor. 

Die beiden kleineren Armringe, Abb. 5, können gleichfalls in verlore-
ner Form hergostellt worden sein, und die Halsringe, Abb. 9, sind ver
mutlich aus gegossenen Bronze-stangen hergostellt, die ihre Riefelung 
durch eingepunzte Furchen erhielten 

Dagegen scheinen die beiden nadclähnlichen SchmuckstUcko, Abb. 6—7, 
geschmiedeto Arbeiten zu sein. 

Eine spektralanalytische Untersuchung der Gegenstände des Mörkhul-
ter Fundes hat ergeben, dass sie aus ziemlich gleichartigen Legierungen 
bestehen nämlich Kupfer in uberwiegender Menge, Zinn za. 10%, etwas 
Silber und ferner Arsen, Antimon und Wisraut in sehr geringcr Menge. 


