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Typologien eller utvecklingsläran tillämpad på det 
menskliga arbetet.

Af

Oscar Montelius.

Vid ett naturforskaremöte1 behöfver jag ej påminna örn, att 
man vid naturens studium redan länge sökt utforska det inre sam
manhang, som förbinder den ena formen, den ena arten med den 
andra. Men den frågan kan vid ett sådant möte förtjena en stunds 
uppmärksamhet, huruvida något dylikt gäller om det menskliga 
arbetets alster, om dessas olika former eller typer.

Hvad arten är för naturforskaren,-det är nämligen typen för 
den förhistoriske fornforskare!!, och den sistnämnde sätter — åt
minstone här i Norden — ej längre till sin enda uppgift att be
skrifva och jämföra fornsakerna från skilda länder och utforska 
lifvet i dessa trakter under flydda tider. Han söker numera att 
äfven spåra det inre sammanhang, som finnes mellan typerna, och 
visa, huru den ena typen, liksom den ena arten, utvecklat sig ur 
den andra. Vi kalla detta typologi.

Typologiska undersökningar börjades här i Sverige för ett par 
årtionden sedan af riksantiqvarien Hildebrand och mig2. Man har

1 Denna uppsats är i hufvudsak öfverensstämmande med ett föredrag, 
som jag höll vid det 15:de Skandinaviska Naturforskaremötet i Stock
holm, den 12 Juli 1898.

2 Vid den arkeologiska kongressen i Bologna 1871 behandlade jag 
typologiskt yxorna utan skafthål (celterna) och omnämnde det typolo
giska sammanhanget mellan andra föremål af brons; Oompte rendu 
du Congres international d'Anthropologie et d’Archéologie préhistoriques, 
Session ä Bologne 1871 (Bologne 1873), sid. 292. — 1 Bronsåldern
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238 OSCAR MONTELIUS.

ock, stundom med tvifvel om det berättigade i denna forskning, 
kallat den »svensk typologi»1. Att sådana tvifvel äro ogrundade, 
torde det följande ådagalägga.

För att visa, hvad jag menar med en typologisk undersökning, 
skall jag nu redogöra för ett par utvecklingsserier.

Först för den, som bildas af bronsålderns yxor i Italien.
Vid den tid, då man i nämnda trakt först gjorde bekantskap 

med metaller, hade man stenyxor af den form, som fig. 1 visar.

i norra och mellersta Sverige, som är införd i tredje delen af Anti
qvarisk tidskrift för Sverige, och hvars tryckning börjades år 1871, 
behandlade jag typologiskt nordiska spännen, kärl, svärd, knifvar m. m. 
af brons. — Ungefär samtidigt (1872 och följ. år) trycktes i fjerde 
delen af samma tidskrift Hildebrands för typologiens historia särdeles 
vigtiga Bidrag till spännets historia. Han fäster där (sid. 41, not) 
uppmärksamheten på, att vi i fråga örn det typologiska sammanhanget 
mellan de nordiska spännena oberoende af hvarandra, under det att 
han var på en längre resa och jag hemma, kommit till samma upp
fattning. — I afhandlingen Om den nordiska bronsålderns ornamentik, 
i Månadsbladet 1881, s. 17 ff., redogör jag för ornamentens typologi. 
Samtliga vigtigare typer från Nordens bronsålder hafva sedan behand
lats i mitt arbete Om tidsbestämning inom bronsåldern, i Kongl. 
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens handlingar, 30:de delen 
(1885), s. 51—77. I Compte rendu du Congres de Stockholm 1874 
har jag visat utvecklingen dels af flintyxorna (s. 238—251), dels af 
knifvar, sågar, spännen, bronskärl m. m. från Nordens bronsålder (s. 492 
—500), dels af bronsålderns svärdsfästen i olika länder (s. 882—923).
I sjette delen af Antiqv. tidskr. f. Sv. (1880—82) har jag typologiskt 
behandlat Spännen från bronsåldern och ur dem närmast utvecklade 
former, en undersökning som sedan mera i detalj utförts i afseende 
på de italienska spännena i mitt arbete La civilisation primitive en 
Italie depuis l’introduction des métaux, 1 (Stockholm 1895), pl. I— 
XXI. En mängd typologiska förhållanden under Nordens jernålder 
behandlas af mig i Den nordiska jernålderns kronologi i Svenska Forn- 
minnesfören:s tidskr., 9:de och 10:de banden, samt det äldre bonings
husets typologi i samma tidskrift, 9:de bandet, s. 4 följ. — Vigtiga 
typologiska undersökningar af doktor Salin äro: Studier i ornamentik 
(Antiqv. tidskr. f. Sv. lili), Ornamentstudier (Upplands Fornminnes- 
för:s tidskr., 3:e bandet, s. 235 följ.) och De nordiska guldbraktea- 
terna (Antiqv. tidskr. f. Sv., 14: 2). — Docenten Almgrens Studien 
tiber nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhun- 
derte (Stockholm 1897) äro äfven af vigt. — Utom Sverige hafva 
också i senare tid åtskilliga grupper typologiskt behandlats.

1 S. Muller, Mindre bidrag til den forhistoriske archceologis methode. I. 
Den svenske typologi. I Årböger f. nord. oldkyndighed 1884, s. 162.
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Bredsidorna äro flata eller svagt kullriga, smalsidorna så godt som 
parallelä, så att eggen är föga bredare än banen. Hufvudsakligen 
samma form återfinna vi hos de äldsta metallyxorna. De äro af 
koppar och hafva flata eller nästan flata bredsidor, nästan parallela 
smalsidor och en föga utsvängd egg (tig. 2). Snart fann man 
emellertid, att det nya materialet gjorde det möjligt att förfärdiga 
en yxa med bred egg, utan att hela yxan behöfde vara ungefär 
lika bred, hvilket senare varit nödvändigt, så länge man gjorde 
yxorna af sten. Örn eggen kunde göras mycket bredare än det 
öfriga yxbladet, medförde detta den fördelen, att man sparade ma
terial, hvilket var af stor betydelse, då det gällde en så dyrbar 
metall, som kopparn i början var.

På detta sätt uppstod en sådan form som fig. 3 och 4. Dessa 
yxor äro fortfarande plana och hafva parallela smalsidor, men eggen 
är på den ena nära dubbelt och på den andra nära tre gånger så 
bred som banen. Originalen till dessa figurer äro af koppar, eller 
snarare af tennfattig brons; originalen till följande figurer äro af 
brons.

De ifrågavarande yxorna, hvilka sakna skafthål och således ej 
kunde skaftas på samma sätt som våra nu brukliga yxor, voro in
stuckna i den - främre, klufna ändan af ett knäböjdt skaft, såsom 
fig. 5 visar. Örn yxbladet ej var mycket starkt fastsurradt i skaftet, 
kunde det vid begagnandet vrida sig. För att förekomma detta, 
gjordes smalsidornas kanter något uppstående, hvilket var lätt att 
åstadkomma vid gjutningen af en metallyxa, men hvilket icke eller 
endast med svårighet och i mycket ringa mån hade kunnat ifråga
komma vid tillverkningen af en stenyxa.

I början äro dessa uppstående kanter mycket låga (fig. 6), 
småningom blifva de högre (fig. 7 och 8). Så länge de äro jäm
förelsevis låga, gå de från banen ända till eggen. Då de blifvit 
mycket höga (fig. 9), gjordes de vanligen ganska korta, emedan 
det åsyftade ändamålet dock uppnåddes, i synnerhet om de sålunda 
uppkomna »skaftlapparne», — såsom de af förnforskarne numera 
vanligen kallas, — böjdes örn det klufna skaftets flikar.

På detta sätt hade man förebyggt, att yxan kunde vrida sig, 
men det var dock ej säkert, att den vid begagnandet satt alldeles 
orörligt i skaftet. Den kunde möjligen vid ett kraftigt hugg tränga 
djupare in i skaftet. För att hindra detta, gjordes afståndet mellan 
skaftlapparnes nedre kanter något mindre än det mellan deras öfre



Fig. 1. Sten. 1/i. Fig. 2. Koppar. V** Fig. B. Koppar. Va. Fig. 4.
Koppar. Va.

Fig. 1—8. Yxor. Norra Italien.



Fig. 10. Brons. Vs.

J||W

Fig. 11. Brons. V Fig. 12. Brons. Va.

Fig. 9—12. Yxor. Norra Italien.
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kanter, så som fig. 9 visar. Än bättre kunde man emellertid hindra 
yxbladets inträngande i skaftet, örn man på det ställe, där det 
senares främre ända slutade, gjorde en liten afsats, så att yxan 
blef något tjockare omedelbart nedanför skaftets ända (fig. 10). 
Denna afsats blir snart allt tydligare framträdande, ehuru den 
bildar vinkel endast mot yxbladets öfre del, ej mot dess nedre del, 
hvilken nu göres något bredare än den öfre delen (fig. 11). Slut-

iV.il J
Fig. 13. Yxa. Brons. Norra Italien. Vs.

ligen blir afsatsen så tydlig och kraftig som på fig. 12; den utgöres 
nu af en hög, rätlinig tvärrand, som bildar tydlig vinkel både mot 
yxans öfre och nedre del. Fig. 13 visar en dylik yxa med mycket 
bredt, vid eggen starkt utsvängdt blad, som är betydligt tunnare 
än det å fig. 12.

Då man jämför fig. 1 med fig. 13, kan man ej lätteligen se, 
att den senare formen utvecklat sig ur den förra, men då man stu
derar hela utvecklingsserien, finner man, att olikheten mellan hvart
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och ett af de på hvarandra följande stadierna är ganska obetydlig; 
och härtill kommer, att det finnes en mängd mellanformer mellan 
de ofvan omtalade, ehuru jag af brist på utrymme ej kunnat här 
redogöra för dem.

Ett studium af bronsyxorna i många andra europeiska länder 
visar oss likartade förhållanden. Detta gäller äfven örn Norden, 
där utvecklingen i detta afseende hufvudsakligen varit densamma 
som i Italien. Afven här i Sverige hade man först kopparyxor,, 
som voro af alldeles samma form som stenyxorna, flata och jämn
breda; sedan blefvo metallyxorna — i början af tennfattig och sedan 
af tennrikare brons — bredare vid eggen, Ängö upphöjda kanter, 
som i början voro mycket låga, men småningom blefvo högre, under 
det att yxbladet upptill biet mycket smalare än vid eggen 1. Slut
ligen gjorde man äfven här en hög, rätvinklig afsats för att hindra 
yxans inträngande i skaftet2.

* *
#

Andra intressanta serier bildas af dolkar och svärd af brons, 
liksom de af jern, i synnerhet de hvilkas fästen äro af metall. Vid 
studiet af dessa vapens typologiska förhållanden böra vi undersöka 
icke blott klin gans och fästets skiftande former, utan också de 
ornament som ofta ses på såväl den förra som det senare.

Såsom prof härpå kan jag anföra följande serie från Nordens 
äldre bronsålder.

Fig. 14 visar ett fäste af ett i Danmark funnet bronssvärd. 
Detta fäste är tydligen en efterbildning i brons af ett i trä, horn 
eller något dylikt material skuret fäste. Kaflen är åttkantig, hvil
ken form mycket lätt uppkommer, när man skär i trä eller horn, 
men är föga naturlig, när man gjuter i brons. Fästets nedre del är 
sådan, att den utan svårighet kunnat utföras af något organiskt 
ämne lika väl som af metall. På andra svärd af denna typ har 
fästets nedre del den form som fig. 17 visar: nederkanten är all
deles rak och bildar en rät linie, som är vinkelrät mot klingans 
midtliuie. På fig. 18, som visar motsvarande del af fästet fig. 14,

1 Montelius, Die Chronologie der ältesten Bronzezeit in Nord-Deutsch-
land tind Skandinavien, i Archie fur Anthropologie, 25:e bandet
(Braunschweig 1898), sid. 452—463.

2 Montelius, Svenska färnsåker, fig. 116 och 117.



Fig. 18. Fig. 19.

Fig. 20. Fig. 21. Fig. 22. Fig. 23.

Fig. 14—23. Svärdsfästen af brons. Norden.
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Fig. 27—31. Ornament å fästenas knappar.

Fig. 24—31. Svärdsfästen af brons. Norden.
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är nederkanten visserligen också rätlinig, men den bildar en tydlig 
vinkel mot nämnda midtlinie.

På det fig. 15 afbildade svärdet är nederkanten svagt böjd 
(fig. 19); denna böjning blir småningom allt starkare, hvarigenom 
å ömse sidor en djup bugt uppstår, och två mot midten riktade 
dikar bildas, som alltmera närma sig hvarandra, så att de slut
ligen mötas och växa tillsamman, omslutande en rundel eller oval 
(dg. 16, 24—26 och dg. 20—23). På dg. 25 se vi en grund skåra, 
hvilken ej på långt när går ned till klingans yta; den är ett minne 
af det mellanrum mellan spetsarne, som en gång fanns där.

Samtidigt med det, att fästets nederdel undergår den förändring- 
vi nu följt, ändras äfven så väl kadens och öfverdelens form som 
orneringen. Kaden upphör snart att vara åttkantig; dess genom
skärning blir bredt oval. Under det att den ursprungligen var helt 
och hållet af brons, göres den sedan ofta endast delvis af brons 
och för öfrigt af något annat ämne; slutligen, — ehuru först på 
ett senare stadium än det som representeras af dg. 26, — göres 
hela kaden, åtminstone dess synliga del, af något organiskt ämne, 
hvilket naturligtvis i de hesta fall hunnit förstöras under den långa 
tid, som fördutit sedan svärdet förfärdigades.

Fästets Öfversta del, knappen, är i början oval och blir sedan 
först mycket bredt oval och därefter rhombisk. De äkta spiraler 
(dg. 27), vanligen till antalet åtta, som pryda knappens öfveryta, 
förändras snart till falska spiraler (dg. 28), det vill säga till kon
centriska kretsar, förenade med hvarandra genom svagt böjda linier, 
som gifva det hela utseende af att vara en rad spiraler. Det dröjer 
sedan ej länge, innan dessa förbindande linier falla bort, och endast 
de koncentriska kretsarne återstå (dg 29). Dessa, hvilka fortfarande 
äro åtta, blifva småningom allt enklare (dg. 30), till dess att endast 
en enda krets (dg. 31) återstår, hvilken slutligen ersättes af en 
liten grop (dg. 26).

Då här endast är fråga örn att visa, hvad jag menar med 
typologisk utveckling och typologiska serier, men ej att redogöra 
för alla typer och deras inbördes sammanhang, kan jag ej behandla 
de intressanta frågorna örn klingorna till de svärd, hvilkas fästen 
vi betraktat, samt örn de många andra serier af svärd och dolkar, 
som redan varit föremål för typologisk undersökning.
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Af samma skäl och på grund af utrymmets knapphet kan jag 
ej heller här redogöra för de serier af knifvar och sågar från brons
åldern, samt af bronskärl och ringar från samma kulturperiod, 
hvilkas typologiska förhållanden blifvit undersökta. För flera så
dana serier har jag på andra ställen redan lemnat redogörelse.

* **

Typologiskt synnerligen »känsliga» och därför af stor vigt i nu 
förevarande afseende äro spännena eller »fibulorna», hvilka på en 
gång hade en praktisk uppgift och tjenade till prydnad. I vissa 
länder — såsom i Italien, Grekland, Ungarn och Norden — upp
trädde de redan under bronsåldern, och deras ättlingar fortlefde 
under jernåldern samt öfverlefde mångenstädes kristendomens in
förande.

Såsom prof på de intressanta serier spännena bilda skall jag- 
här anföra följande.

I Italien kan man urskilja flera serier af spännen från brons
åldern och den äldre jernåldern, hvilka serier hufvudsakligen löpa 
parallelt med hvarandra. Örn en af dem få vi en föreställning 
genom fig. 32—38. Den äldsta formen är så godt som alldeles lik de 
»säkerhetsnålar» man nu begagnar. En lång smal nål är omböjd 
ungefär på midten, så att en liten spiral af ett eller två hvarf där 
bildas. Den mot spetsen motsatta ändan af nålen är, så som fig. 
32 visar, hoprullad till en spiralskifva, sedan den omedelbart före 
denna skifvas början bildat ett slags knä, mot hvilket spetsen kail 
läggas, så att den där ligger säkert, och spännet ej kan öppna sig. 
Den först omtalade spiralen vid nålens midt — d. v. s. vid spännets 
bakre ända — verkar nämligen som en fjäder, hvilken med sin 
elasticitet trycker spetsen hårdt mot knät eller »nålhållaren». Andra 
spännen, hvilka för öfrigt äro alldeles lika fig. 32, sluta icke i en 
spiralskifva utan i en »hylsa», som bildar den »nålhållare», i hvilken 
spetsen hvilar; de likna således fullkomligt de nu vanliga »säker- 
hetsnålarna». Dessa, hvilka i vår tid uppfunnits af personer, som 
utan allt tvifvel icke haft någon kännedom örn de nu i fråga va
rande forntida spännena, visa oss, huru samma uppfinning kan på 
två vidt skilda tider göras, utan att den som på den senare tid-
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Fig. 32. »/»•

Fig. 32—35. Spännen af brons. Italien.
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Fig.r38.~V».

Fig. 36—38. Spännen af brons?Italien.
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Fig. 40. Va-

Fig. 41. l/a.

Fig. 42. Vi.

Fig. 39—42. Spännen af brons. Italien.
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Fig. 44. 2/s.

Fig. 45. 3A.

Fig. 43—43. Spännen of brons. Italien.
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punkten gör denna uppfinning haft någon aning om, att samma 
problem lång tid förut blifvit löst på alldeles samma sätt: ett för
hållande, på hvilket man har äfven flera andra exempel.

Det fig. 32 afbildade spänne, som uppkom på nyss angifna 
sätt, kunde småningom undergå förändringar i flera hänseenden x. 
Om vi först betrakta spiralskifvan, finna vi, att den ursprungligen 
är liten, bildad af den smala, trinda, i flera hvarf lagda ten, som 
utgör den omedelbara fortsättningen af den likaledes smala och 
trinda bågen. Småningom tilltager spiralskifvans diameter i storlek, 
därigenom att hvarje hvarf blir bredare. Den i början smala oell 
trinda ten, som bildar skifvan, blir nämligen snart tillplattad och 
småningom handformig, samt ökas sedan mer och mer i bredd (fig. 
33 och 34). Hvarfvens antal ökas däremot icke, utan blifva i stället 
allt färre, under det att de yttre hvarfven, som i början voro lika 
de inre, erhålla betydligt större bredd än dessa. På detta sätt upp
komma sådana skifvor som de fig. 35 och 36 afbildade, på hvilka 
det yttersta hvarfvet är bredare än de andra tillsammans, hvilka 
alltmera krympa ihop. Stundom finner man, att spiralläggningen 
delvis icke är verklig, utan skenbar, i det att den inre delen af 
spiralen endast är antydd genom en prickad linie. Småningom 
försvinner spiralläggningen nästan helt och hållet, så att blott 
början däraf ses, såsom på fig. 37, och slutligen återstår ej något, 
som kunde anses för ett minne af spiralen, utan spännets främre 
del öfvergår i en alldeles slät skifva (fig. 38).

Äfven bågen undergår stora förändringar. I början kan man 
knappt tala örn någon båge, emedan spännets öfre, synliga del — 
liksom på våra säkerhetsnålar — är nästan rak och parabel med 
nålen (fig. 32). För att bereda mera plats åt det tyg, genom hvilket 
spännet skulle stickas, gjordes emellertid denna öfre del snart båg
formig, och i stället för att den ursprungligen var ungefär lika 
smal som nälen, biet' den snart tjockare och bredare (fig. 33 och 38).

För att öka spännets elasticitet, hvarigenom nålens spets hölls 
säkrare qvar i nålhållaren, anbragte man ofta på bågens främre 
del en sådan spiralomböjning som den, hvilken från början 
funnits vid nålens början (fig. 39). Därigenom att bågens främre 1

1 De nutida säkerhetsnålama hafva funnits till så kort tid, att de ännu 
ej hunnit undergå större förändringar, hvilket sannolikt med tiden kom
mer att ske.



TYP0L0GIEN. 253

och bakre del böjdes så som fig. 40 och 41 visa, måste äfven 
nålen böjas för att lemna tillräcklig plats för tyget; nålhållaren, 
eller nålhylsan, blef samtidigt förlängd. Efter någon tid bortfaller 
émellertid den främre spiralomböjningen och ersättes af ett knä 
(fig. 42), hvilket snart får sådana hornliknande utsprång som fig. 
43 visar, under det bågens så väl främre som bakre del blir bredare 
och å ömse sidor slutar i en spets. Efter någon tid försvinner 
äfven den bakre spiralomböjningen och ersättes likaledes af ett 
knä, hvilket får dylika, hornliknande utsprång som det främre 
knät (fig. 44). Slutligen blifva såväl alla dessa »horn» (fig. 45), 
som spetsarna midt på bågens bakre och främre del försedda med 
likadana runda knappar (fig. 46).

För utvecklingen af det italienska spännet för öfrigt har jag 
på annat ställe redogjort k

Sådana spännen som fig. 32 hafva i Norden under bronsåldern 
gifvit upphof åt spännen af en mycket liknande typ (fig. 47). Skil
naden är endast, att de italienska spännena äro gjorda i ett enda 
stycke, under det att nålen på de nordiska är gjord af ett särskildt 
stycke och rörlig kring bågens ena bas, hvilken för symmetriens 
skull bildar en dylik spiralskifva som den, mot hvilken nålens spets 
hvilar. De äldsta nordiska spiralskifvorna bildas, liksom de äldsta 
italienska, af en smal, trind ten, hoprullad i flera hvarf. Snart 
undergå dock skifvorna en förändring, emedan hvarfven äro hårdt 
rullade örn hvarandra; tenen blir härigenom tillplattad från sidorna, 
så att den står på högkant. Ursprungligen voro alla hvarfven lika 
hvarandra; nu blir det yttersta hvarfvet tjockare än de inre och 
ofta prydt med tvärstreck, hvilket icke är fallet med de andra. 
Då skifvorna sedermera, i likhet med skifvorna på de italienska 
spännena, tilltaga i storlek, blifva hvarfven äfven här i Norden 
bandlika, i det den utplattade tenen nu ligger på bredsidan, ej 
står på kant; det yttersta hvarfvet bibehåller emellertid sin trinda 
form och är tjockare än de öfriga samt prydt med snedtgående 
tvärstreck (fig. 50). De inre hvarfven växa småningom ihop till 
en slät skifva, och endast det yttersta, fortfarande tjocka och trinda 
hvarfvet är fritt (fig. 51). Slutligen växer äfven det sistnämnda 
ihop med de öfriga, så att hela skifvan bildas af ett enda stycke; 1

1 Montelius, Spännen från bronsåldern, i Antiqv. tidshr. f. Sv., 6:e 
delen, oell La civilisation primitive en Italie.

18
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Fig. 47—51. Spännen af brons från bronsåldern. Norden.
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Fig. 52. */2.

Fig. 52—54. Spännen af brons fran bronsåldern. Norden.
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stundom ser man dock på en sådan skifva ett minne af den gamla 
spiralläggningen, emedan den af det förutvarande yttersta hvarfvet 
bildade, tjockare kantens ändar ej mötas till en sluten krets (eller 
bred oval) utan gå förbi hvarandra (fig. 52). Afven detta minne af 
spiralläggningen försvinner dock snart, och spännet slutar i skifvor, 
som i början äro flata (fig. 53) och vanligen sakna sirater, men 
småningom blifva hvälfda och prydda med upphöjda, gjutna ränder 
(fig. 54).

Bågen på de nordiska bronsåldersspännena förändrar sig också 
på hufvudsakligen samma sätt som bågen på de italienska spän
nena. I början är äfven på de nordiska spännena den öfre 
synliga delen nästan rak och parabel med nålen; men här, som i 
Italien, blir den snart bågformigt böjd (fig. 49). Ofta är denna 
båge prydd med tvärränder eller med tvärgående, mer eller mindre 
höga och breda åsar.

Afven nålhufvudet undergår betydliga förändringar. På de 
äldsta nordiska spännena har det den form, som fig. 47 visar. 
Något senare får det formen af ett dubbelkors (fig. 48) och än 
senare blir det rundt, skifformigt. Någon gång ses på en sådan 
skifva ett dubbelkör inristadt: ett minne af nålhufvudets förra form. 
Det runda, skifformiga nålhufvudet har ofta ett större rundt hål i 
midten, hvarigenom det får form af en bred ring (fig. 49—52).

* *
*

De hittills anförda exemplen äro hufvudsakligen hemtade från 
bronsåldern. Både från stenåldern och jernålder)], liksom från 
senare tid, kunna talrika andra exempel på märkliga typserier 
hemtas. Jag måste emellertid här inskränka mig till att endast 
antyda några få,

Den djurornamentik som fanns här i Norden under hednatidens 
sista del, är i typologiskt afseende synnerligen intressant. De djur
bilder, som förekomma i denna ornamentik, voro i början jämförelse
vis troget tecknade efter naturen, men blefvo småningom så för
ändrade och »stiliserade», att man utan kännedom örn hela utveck- 
lingsserien — här är det fråga om ett slags »retrograd» utveckling 
— ej kan säga, hvilket djur som menas, knapt att det skall vara 
ett djur.

För att gifva ett exempel därpå meddelar jag här resultaten 
af doktor Salins undersökning örn den typologiska utvecklingen af
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ett ornamentsmotiv, djurhufvudet, som är af stor betydelse för känne
domen om den nordiska ornamentiken vid och kort efter midten af 
det första årtusendet efter Kristi födelse. Doktor Salin säger härom, 
med afseende på de bekanta fynden från Vendel i Uppland1:

»Fig. 55 återger den form, som måhända är den äldsta af det 
fullt utbildade germanska djurhufvudet. Vi se här, att bakdelen af 
hufvudet är nästan halfcirkelformad, att ögat ligger i den framåt 
öppna halfcirkeln, samt att det mot hufvudets framdel begränsas af 
en eller flera bågböjda litner, att hufvudets mellanparti begränsas af 
tvenne nästan parallela eller lindrigt konvergerande limér, samt 
slutligen att munnen är öppen, bildad af tvenne ungefär lika stora 
läppar. Anmärkas bör äfven, att näsvingen är särskildt markerad, 
samt afskild från det öfriga hufvudet genom ett par parallela upp
höjda linier. Andra samtidiga former för hufvudet måste jag här 
förbigå. Den nu skildrade typen undergick förändringar, af hvilka 
ett par äro af stor vigt. Man formade bakdelen af hufvudet till 
en halfcirkel eller mer och förläde ögat som en punkt in i denna 
och tillslöt öppningen framåt med en eller flera ofta nästan raka 
linier. Se fig. 56. Vidare utbytte man munnen mot en starkt böjd 
fågelnäbb, och samtidigt bortföll hufvudets mellanparti helt och 
hållet. Fig. 57, som är lånad från bilden på en brakteat, ger oss 
en god föreställning örn, hur ett dylikt hufvud tar sig ut.»

»De äldsta af de ornament ur Vendelfynden, som jag här vill 
behandla, höra ej till den nu skildrade gruppen, utan till en något 
senare, där det är ett annat hufvud och dess ättlingar, som dominera. 
Fig. 58 och 59 gifva oss ett begrepp örn detta. Antagligen har man 
tänkt på ett örnhufvud eller måhända snarare på ett griphufvud. 
Det karakteristiska för hufvudet är, att ögat bakåt stöter intill ett 
vinkelböjdt baud och på så sätt, att ögat ligger i själfva vinkeln. 
A de äldre exemplaren (fig. 58) begränsas ögat framåt af en eller 
två bågböjda linier. Å de yngre af de nordiska exemplaren bildas 
ögat cirkelrundt, se fig. 59. Hufvudets mellanparti bär en mycket 
karakteristisk form, i det att undersidan är nerdragen i en spets, 
en detalj, som visar sig vara ovanligt seg, så att den hänger med 
i det allra längsta. Munnen återges som en krokig fågelnäbb.» 
De först beskrifva formerna, tig. 55—57, förekomma ganska allmänt

1 Salin, Ornamentstudier till belysning af några föremål ur Vendelfynden,
i Upplands Fornminnesförenings tidskrift, 3:e bandet, sid. 241 följ.
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i Norden, men däremot ytterst sällan i mellersta och södra Europa. 
Den senare typen, fig. 58 och 59, samt dess varianter äro däremot 
allmänna öfver hela det nordgermanska området.

Sedan dr. Salin därefter redogjort för några djurmotiv och 
visat, huru djurkropparna småningom förvandlas till smala limér, 
fortsätter han: »Af det ofvan sagda framgår, att den del af Vendel- 
fynden, som representeras af här afbildade ornament, tillhör den 
sista delen af den för hela det nordgermanska området gemensamma 
ornamentiken. Man skulle kunna tro, att djurornamentiken därmed 
spelat ut sin rol, men så är ej förhållandet. Djurornamentiken 
tyckes hafva slagit för djupa rötter i de skandinaviska sinnena, för 
att den ännu skulle kunna dö ut. När djurgestalterna på nyss 
beskrifna sätt blifvit alldeles upplösta i ett linievirrvarr, inträdde 
en reaktion, örn ock af temligen kort varaktighet, mot denna smak
riktning. Äfven denna ornamentik är representerad i Vendelfynden. 
Man återgick till djurgestalter, som voro något lättare att uppfatta, 
ehuru äfven de onekligen för ett mindre uppöfvadt öga kunna före
falla ganska invecklade och svårbegripliga.»

Vid redogörelsen för denna ornamentik fäster han sig hufvud
sakligen vid djurhufvudena, hvilkas fortsatta utveckling han skildrar 
på följande sätt: »För att vinna en bättre öfverblick, gå vi något 
tillbaka i tiden och fästa oss först vid djurhufvudet med i spetsig 
vinkel nerdragen underkäk (fig. 58 och 59). Vi ha redan redogjort 
för dessa och vilja här blott än en gång erinra om det vinkelböjda 
bandet och de olika lägen, det kunde intaga, än förlängdt endast 
uppåt, framemot nosen (fig. 60), än endast förlängdt nedåt (fig. 61). 
Någon gång kan det helt och hållet saknas såsom å fig. 62.»

»Munnen bildas också olika, som af fig. 60—63 visas, och man 
börjar insätta tänder i den, till en början endast i öfverkäken, se 
fig. 63. Alla dessa hufvuden torde vara ungefär samtida. Ett typo- 
logiskt senare stadium visar fig. 64, där man nedsänkt ytan å 
hufvudet mellan munnen och ögat. Tvenne upphöjda konturlinier 
blifva härigenom de enda, som beteckna formen af denna del af 
hufvudet. Vidare insätter man tänder äfven i underkäken (fig. 65); 
den spetsiga vinkeln å underkäken utelemnas (fig. 66). Genom 
dessa förändringar hade man så småningom danat ett hufvud, som 
har föga likhet med det ursprungliga. Ändrar man så äfven det 
vinkelböjda bandet kring ögat på ett förut okändt sätt, ha vi ingen
ting kvar af den gamla formen. Detta inträffar äfven.»
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»Det vinkelböjda bandet kring ögat kunde äfven hållas helt 
och hållet inom gränserna af hufvudets konturer. Ett band af den 
art som å fig. 60, 63 och 64 skulle då få det utseende, som tig. 67 
visar, medan ett band sådant som å fig. 61, 65 och 66, därvid 
stannande å halfva vägen, skulle te sig såsom synes å fig. 68. Så 
vidt jag källner, förhållandena, förekommer detta senare hufvud 
(fig. 68) endast inom Skandinavien.»

55. 56. 57. 58. 59.

60. 61. 62. 63.

Fig. 55—72. Nordiska ornamentsmotiv (djurhufvud) från tiden omkring oell kort 
efter midten af det första årtusendet efter Kr. föd.

»Men äfven denna nya form blef snart underkastad förändringar. 
Detta hufvud har onekligen ett svagt parti, nämligen det, som ligger 
mellan munnen och ögat, betecknadt endast genom tvenne kontur- 
linier. När detta parti göres långt, och då vid djurbildernas flät
ning en del af ornamentet passerar öfver detta parti, är det lätt 
förklarligt, att man kunde glömma hort, att det underligt formade 
munpartiet hörde till hufvudet. Man betraktade förmodligen de 
närmast ögat kvarstående konturlinierna af hufvudets mellanparti
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såsom mun, hvarigenom ett sådant hufvud uppkom, som fig. 69 
visar. Vi återfinna nämligen här alldeles samma detaljer som å 
hufvudet fig. 68, fastän munpartiet alldeles saknas. Slarfvade man 
vid utförandet af ett dylikt hufvud, fick det ofta det utseende, som 
fig. 70 visar. Förfallet grep än mer omkring sig. Linien, som 
utgår från ögat och betecknar det ofta omtalade bandets gräns, 
missförstod man och flyttade den från ögat (fig. 71), och snart 
glömde man ögat, och därmed äro vi framme vid den något märk
värdiga förm, som fig. 72 återger. Vi se här inskärningarna för 
munnen och linien, som rudimentärt betecknar bandet kring ögat. 
Den tupéartade utväxten, som står rakt upp i vädret, är ett till
fälligt bihang, som ej har något med hufvudets utveckling att göra. 
Möjligt är att detta hufvud äfven blifvit i någon mån påverkadt af 
en annan form, hvilken vi här ej haft anledning att omtala. Denna 
inverkan skulle förklara, hur ögat alldeles blifvit aflägsnadt.»

* * #

Ornamentikens och konstens historia bär många andra lika 
märkliga typserier att uppvisa. Särskildt vill jag påminna örn, 
huru den berömde danske konsthistorikern Julius Lange * 1 har upp
visat det joniska kapitalets utveckling ur egyptiska förebilder och 
ytterst ur den i Egypten såsom solsymbol heliga lotusblomman.

Särskildt är byggnadskonstens historia rik på intressanta ut- 
vecklingsserier. Redan innan man kan tala örn någon egentlig 
byggnads»konst», visar sig boningshusets utveckling vara ett tack
samt ämne för typologisk undersökning.

Ett annat område af kulturhistorien, där sådana undersökningar 
gifva lärorika resultat, är klädedrägtens. Såväl männens som kvin
nornas drägter hafva både i äldre och senaste tid undergått för
ändringar, som erbjuda ett rikt fält för typologisk forskning.

Från ännu ett annat område skall jag slutligen hemta ett 
exempel på en typserie, som torde hafva så mycket mera be
rättigade anspråk på uppmärksamhet, som den ifrågavarande ut
vecklingen tillhör allra senaste tid.

1 Julius Lange, Det joniske kapitalis oprindelse og forhistorie. En studie
i sammenlignende kunst/orskning. I (danske) Videnslc. Selsk. Skrifter, 
5:e raekke. Histor. og philosoph. affi., 5:e bind, II.



TYPOLOGIEN. 261

Då man började att tor persontrafik använda jernvägar nied 
lokomotiv, gjordes de för personbefordran afsedda jernvägsvagnarna 
naturligtvis lika de samma ändamål tjenande vagnar, »diligenserna», 
som man förut begagnat på landsvägarna, då man körde med hästar. 
Fig. 73 visar en af de jernvägsvagnar. som användes då den första 
jernbanan för persontrafik, den mellan Stockton och Darlington i 
England, öppnades år 1825. Vagnen Ilar alldeles samma form som 
en diligens; den är lika fram oell baktill, med en kuskbock på 
hvardera stället. Som diligenserna har den tre stora fönster på 
hvar sida: ett i midten, på dörren, mellan de två andra, som äro 
nedtill afrundade, så att alla tre fönstrens underkant bildar en båge, 
lik den som begränsar vagnen. Uppe på taket bade man plats för 
bagaget, alldeles som på diligenserna.

Snart insåg man fördelen af att hafva större vagnar. Man 
gjorde då sådana med tre kupéer (fig. 74), men hvar kupé för sig 
betraktad är fortfarande alldeles lik den gamla diligensen, starkt 
buktig, såsom denna var, och begränsad af en båge, hvilken tydligt 
ses på vagnens bredsida. Den senare bildar emellertid nu en rät
vinklig, eller nästan rätvinklig, fyrsiding. Fönstren äro lika dem 
på fig. 73. På taket ses ett galler, sådant som det diligenserna 
hade för bagagets skull.

Den fig. 75 afbildade vagnen för första klass, en af de första 
som rullade på de svenska statsbanorna, är nästan alldeles lik 
fig. 74, men dess bredsidor äro plana, utan de tre bugtiga ytor, 
som på de äldre vagnarna betecknade de särskilda kupéerna; en 
list finnes emellertid qvar såsom ett minne af den gamla formen. 
Fönstren hafva ännu samma nedtill afrundade form som på dili
genserna. På taket ses ej längre något galler; bagaget fördes i 
särskild vagn.

Fig. 76 visar en alldeles samtidig vagn med en och en half 
första-klass- och två andra-klass-kupéer. Den bågformiga listen bär 
försvunnit, men i första klassens kupéer hafva fönstren ännu sin 
rundade form.

På första klassens vagnar behöll man emellertid länge både 
den nämnda listen och fönstrens rundning. Annu kan man på 
kontinentens jernvägar, liksom på några svenska banor, se en och 
annan sådan första-klass-vagn. Men på de allra flesta nu begagnade 
vagnar hafva dessa spår af den ursprungliga detaljens förmer, dessa 
»rudimenter», försvunnit.
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Eli modern jernvägsvagn är alldeles rätvinkligt fyrsidig och 
fönstren likaså. Af den enkla diligensen har det blifvit en stor 
boggievagn med en mängd kupéer, som bjuda på en bekvämlighet,

Fig. 73. England 1825 (den äldsta för persontrafik).

iQQaXXX^CQQ(X)gOCOOQOOCÖöOöÖl

Fig. 74. Österrike 1840.

Fig. 73 och 74. Jernvägsvagnar.

hvarom diligensernas passagerare i början af detta århundrade inte 
kunde drömma. Eller rättare: af diligensen och den äldsta jern- 
vägsvagnen med dess enda kupé har blifvit ett långt lyxtåg med 
många boggievagnar, som alla stå i förbindelse med hvarandra, så
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att man kail gå från den ena till den andra; ett hastigt framilande 
hotell, med sofrum, salonger och matsalar.

* **

Fig. 75. Första klass.

Fig. 76. Första och andra klass.

Fig. 75 och 76. Två af de äldsta för de svenska statsbanorna b est dida jernvägs- 
vagnarna, gjorda i Tyskland kort efter midten af 1850-talet.

Inom den ena serien kan utvecklingen gå snabbare än inom 
den andra. En sådan i typologiskt afseende »känslig» serie bildas 
af sådana föremål, — såsom t. ex. »hilidor» (spännen), — hvilka 
lätteligen kunna undergå förändringar, emedan de hafva många
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olika delar, som kunna vexla form; än känsligare blir en sådan 
serie, om föremålen tillika prydas af karakteristiska ornament, som 
kunna visa större eller mindre skiftningar. En dylik serie är icke 
endast i och för sig intressantare än en mindre känslig serie, utan 
ock af större betydelse för fornforskare!].

Men örn således serierna äro hvarandra olika i afseende på 
»känslighet», hafva de däremot alla det gemensamt, att hvarje led 
i serien, hvarje länk i kedjan är mycket lik den närmaste länken. 
Ofta är likheten så stor, att det ovana ögat ej ser någon skillnad 
mellan två bredvid hvarandra stälda typer. Men den första och 
den sista länken i kedjan äro i de flesta fall hvarandra så olika, 
att den senare vid första ögonkastet ej synes kunna ega något 
samband med den förra, ehuru det vid närmare granskning visar 
sig, att den yngsta formen verkligen uppstått ur den äldsta genom 
en småningom försiggående utveckling.

Afståndet i tid mellan de former, som bilda de yttersta länkarna 
i kedjan, är också ofta ganska stor. Ju känsligare en serie är, 
desto större är emellertid antalet typer, som representera en viss 
tiderymd, t. ex. ett århundrade.

Vid hvarje typologisk undersökning är det naturligtvis nöd
vändigt att icke endast se till, huruvida länkarna passa i hvar
andra; man måste också se efter, att deras inbördes ålder är riktigt 
uppfattad, så att inte det, som anses vara äldst, i sjelfva verket är 
det yngsta. Man får ej begå det stora misstaget, att den ända af 
kedjan, som man trott vara början, i sjelfva verket är slutet.

Lyckligtvis är det ingen svårighet att undgå ett sådant miss
tag, hvilket ju skulle göra hela undersökningen värdelös. I de 
flesta fall finnes det nämligen en form, som genom sin enkelhet 
och naturlighet, eller genom andra lätt i ögonen fallande egen
skaper, visar sig vara den äldsta, vara den prototyp, ur hvilken 
de andra utvecklat sig. Det är visserligen sant, att äfven den 
yngsta formen i en sådan serie stundom kan synas vara ganska 
enkel, men en noggrann undersökning ådagalägger dock, att denna 
enkelhet endast är skenbar, ej så ursprunglig som den hvilken ut
märker den äldsta.

En särskild uppmärksamhet förtjena vid en typologisk under
sökning — liksom vid naturforskarens motsvarande undersökningar 
— de »rudimentära bildningarna»; delar af föremålet, hvilka ur
sprungligen haft en uppgift att fylla, men småningom upphört att
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göra detta. Det gamla »organet» har, emedan det ej längre behöfves, 
krympt samman, så att det endast finnes kvar i en mer eller mindre 
förändrad gestalt. Sådana rudimentära bildningar, intressanta i och 
för sig, äro af stor vigt för utredandet af frågan, i hvilken riktning 
utvecklingen gått. Det är nämligen klart, att de föremål, på hvilka 
detta organ ännu är sådant, att det verkligen fyller en uppgift, 
måste vara äldre än de, på hvilka det ej är annat än ett 
rudi menk

I de allra flesta fall kan man således genom att endast taga 
de rent typologiska förhållandena i betraktande afgöra, hvilken 
form är den äldsta och hvilken den yngsta. I de få fall, där detta 
icke är möjligt, lemnäs svaret af fyndförhållandena, hvilka 
man för öfrigt alltid bör med största möjliga noggrannhet 
söka utreda.

Örn vi hafva två till samma land hörande serier, och om vi i 
hvardera serien kalla de olika typerna A, B, C, D, E o. s. v., i 
det A är den, som af inre, rent typologiska skäl måste anses vara 
äldst, så visar en granskning af de fynd, i hvilka typer från båda 
serierna äro representerade, om dessa senare äro riktigt uppstälda. 
Härför fordras visserligen inte, att typen A i den ena serien skall 
visa sig vara samtidig med typen A i den andra serien, och att B 
i den förra skall vara samtidig med B i den senare, o. s. v., emedan 
det ju hvarken är sagdt, att båda serierna börjat vid alldeles samma 
tid, eller att den ena typen lefvat lika länge som den andra. Men 
fynden måste visa, att de båda serierna löpa parallelt med 
hvarandra. Härmed menar jag att, ifall t. ex. B i den ena serien 
är samtidig med A i den andra, bör C i den förra träffas tillsam
mans med A eller B i den andra, samt D i den förra träffas till
sammans med B eller C i den andra o. s. v.

Parallela med hvarandra äro således serier, som hafva följande 
utseende:

A A
B B
C C
D D
E E

o. s. v.
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eller A
B
C
D
E
F

B
C
D

A

Följande serier äro däremot icke parallela:
A
B
C
D
E
F

B
A
E
D
C

De serier, som löpa parallelt med hvarandra, äro utan tvifvel 
riktiga. Men örn ett par serier skulle visa sig icke vara parallela, 
så ådagalägger detta, att något fel vid deras uppställande blifvit 
begånget.

Vid typologiska undersökningar får man för öfrigt aldrig för
gäta, att utvecklingen ofta grenar sig, i det en typ kan gifva upphof 
åt två eller flera olika serier. En typserie kan därföre ej alltid 
liknas vid ett träd utan grenar, en palm, som stiger upp i en rak 
linie; ofta bör den, liksom ett genealogiskt stamträd, liknas vid en 
grenrik ek.

Genom att i typologiskt afseende utreda och med hvarandra 
jämföra så många serier som möjligt, i det att alla kända fynd
förhållanden tagits i betraktande, har det varit mig möjligt att 
inom hvar och en af de tre stora förhistoriska kulturperioderna 
urskilja flera pä hvarandra följande smärre perioder och sålunda 
erhålla en relativ kronologi. Härigenom hafva vi nu blifvit satta 
i stånd att bestämma så godt som alla typers inbördes ålder.

Men äfven för den absoluta kronologien — åldern uttryckt i 
århundraden före eller efter Kristi födelse — är den typologiska 
metoden af oskattbart värde. Så kan man med användande af 
denna metod få kännedom örn icke blott den relativa utan äfven 
den absoluta åldern af en sådan typ, som aldrig anträffats tillsam
mans med andra fornsaker af känd ålder. På inre, typologiska 
grunder kunna vi nämligen, oberoende af fyndförhållandena, visa 
att typerna A, B, C, D och E hafva följt efter hvarandra i nu
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nämnda ordning. I fall vi sedan af säkra fynd få upplysning om 
den absoluta åldern af A, C och E, så få vi också veta, huru gamla 
B och D äro, äfven örn de två sistnämnda typerna aldrig hafva 
förekommit i något fynd tillsammans med andra saker. Vi kunna 
nu bestämma, till hvilken tid de höra, emedan B ju är yngre än 
A och äldre än C, samt D är yngre än C och äldre än E. Utan 
den typologiska metoden vore det däremot under de förhållanden, 
som jag förutsatt, icke möjligt att så noggrann! besvara den frågan, 
från hvilka århundraden B och D förskrifva sig.

För den förhistoriska fornforskare!! äro således de typologiska 
undersökningarna af den allra största betydelse. De flesta typserier 
från forntiden äro också redan behandlade, och jag har härvid icke 
inskränkt mig till Norden, utan låtit undersökningen omfatta äfven 
alla andra europeiska länder samt de områden i Orienten, som 
under forntiden stodo i förbindelse med Europa. Detta är så mycket 
vigtigare, som det ofta inträffat, att en till en serie hörande typ 
flyttats öfver från sitt hemland till ett annat land och där gifvit 
upphof till en ny serie, hvilken väl kan hafva mycket gemensamt 
med den förra, men i vissa afseenden skiljer sig från denna.

En jämförelse mellan Europa och Orienten i typologiskt afse
ende visar en vida större lifaktighet inom vår världsdel än i Österns 
länder. I Europa möter oss en formrikedom, en lifaktighet, en be
nägenhet för förändringar, — hvilka i de flesta fall inneburit i 
praktiska hänseenden vigtiga förbättringar, — och i följd häraf en 
snabb utveckling, som bildar en märklig motsats mot Orientens 
förkärlek för att bibehålla de gamla formerna oförändrade. Form
rikedomen uti Europa får endast en svag ersättning i materialets 
dyrbarhet uti Orienten. Denna motsats mellan Vesterlandet och 
Österlandet, som redan mycket tidigt framträder, och som sedan 
ständigt fortlefvat, står i nära samband med den märkliga olikhet 
mellan folkkarakteren i nämnda delar af världen, som varit af så 
stor betydelse för dessa folks hela utveckling och därför så bestäm
mande för deras historia och deras nuvarande förhållanden till 
hvarandra.

Att jag önskat på ett naturforskaremöte få tala örn den typo
logiska metoden, beror emellertid ej så mycket på denna metods 
stora betydelse för fornforskare^ som inte mera därpå, att det för 
naturforskaren kan vara af intresse att se, huru vi dels i allmänhet 
använda samma metod sorn lian, — i det vi samla så stort material
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sorn möjligt och ordna det så, att resultaten omedelbart falla i 
ögonen, — dels i afseende på utvecklingsläran stå på en rent dar- 
winistisk ståndpunkt. Att man i fråga örn naturens alster kan 
följa den ena formens, den ena artens utveckling ur den andra, 
har ju, som vi alla veta, länge varit kändt. Men först i senaste 
tid har man på det sätt, som jag nu visat, upptäckt, att en alldeles 
liknande utveckling verkligen också kan uppvisas i fråga örn det 
menskliga arbetets alster. Detta bör så mycket mera intressera 
naturforskaren, som menniskan ju i och för sig, såsom naturprodukt 
betraktad, är föremål äfven för hans studier.

I sjelfva verket är det också något i högsta grad underbart, 
att menniskan vid sitt arbete skall vara underkastad en lagbunden 
utveckling. Ar den menskliga friheten så inskränkt, att vi inte 
skulle kunna fritt bilda hvilka former vi önska? Aro vi tvungna 
att steg för steg gå från en form till en annan, endast föga af- 
vikaude?

Innan man närmare undersökt saken, vore man visserligen 
frestad att besvara dessa frågor med: nej. Men när man genom 
ett ingående studium blifvit förtrogen med de märkliga företeelser, 
som jag nu omtalat, finner man, att svaret måste blifva: ja. Ut
vecklingen kan gå fortare eller långsammare, men alltid är menni
skan nödgad att vid sitt skapande af nya former följa den utveck
lingens lag, som gäller för den öfriga naturen.

När vi på det sätt, som jag i det föregående antydt, granska 
de skiftande former, som det menskliga arbetets alster i skilda 
tider och i olika länder uppvisa, så finna vi, huru typerna låta 
ordna sig i märkvärdiga serier, huru den ena länken fogar sig i 
den andra, tills vi hafva långa, underbara kedjor.

Och göres en sådan kedja på rätt sätt af en erfaren hand, så 
blir den så stark, att vi med den kunna binda nya, säkra resultat 
till dem, som vi redan på andra vägar funnit.


