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Förbindelse mellan Skandinavien och vestra Europa före
Kristi födelse.

Af

Oscar Montelius.

De gamla kulturfolken vid Medelhafvet utöfvade under långa 
tider ett betydligt inflytande på Europa norr om Alperna, ett in
flytande, som, — örn ock försvagadt genom det stora afståndet, — 
redan tidigt nådde ända till vår Nord. Det är derför naturligt, att 
de förnämsta vägar, på hvilka man i allmänhet kan spåra detta 
inflytande, äro de som direkt sammanbinda Medelhafvets med 
Östersjöns och Nordsjöns kuster, således de vägar som från söder 
föra till Skandinavien.

Afven andra, mindre raka vägar finnas dock, på hvilka Nor
den under sin långa förhistoriska tid stått i förbindelse med kultur
länderna i Medelhafsområdet. Den ena är mera östlig, den andra 
mera vestlig.

Den förra vägen, hvilken från Sverige ledde öfver Östersjön, 
genom Ryssland och utefter dess till Svarta hafvet flytande floder, 
förnämligast Dnjepr, var af stor vigt under slutet af vår hednatid, 
såsom den stora stråkväg, på hvilken vålängarne vandrade till Mikla- 
gård, och på hvilken en liten del af det byzantinska rikets prakt 
letade sig fram till våra aflägsna trakter. I äldre tid, och sär
skildt under årtusendena före Kristi födelse, synes emellertid denna 
väg hafva varit af ringa eller ingen betydelse.

Af större vigt var redan under denna tid den väg, som öfver 
vestra Europa möjliggjorde en mer eller mindre direkt förbin
delse mellan Skandinavien och Medelhafsländerna. Härvid torde 
man dock ej så mycket böra tänka på den nu vanliga sjöfärden 
från våra kuster rundt Frankrike och Spanska kalfön till Medel
hafvet, utan på en samfärdsel dels mellan Skandinavien och län
derna på ömse sidor om Kanalen, dels öfver land tvärt igenom Frank



rike till Rhöne-mynningen, der det phoeniciska Massilia tidigt 
anlades. Mellan Kanalen och denna punkt gick vägen utmed de 
nästan en rät och oafbruten linie bildande floderna Seine, Sanne 
och Rhone. Enligt skriftliga meddelanden toljde handeln denna 
stråt under historisk tid, och enligt arkeologiska vitnesbörd långt 
tillbaka i förhistorisk tid.

En samfärdsel mellan våra trakter och Medelhafvet under så 
aflägsna tider får man emellertid lika litet tänka sig direkt, då 
det är fråga örn den vestliga vägen som örn den rätt söder ut, 
öfver kontinenten ledande. Det är ej sagdt, att under dessa äldsta 
tider nordborna koramo till Medelhafvet, eller att Söderns handels
män framträngde ända till oss. Men föremål, kunskaper och seder 
vandrade i nu angifna riktningar från folk till folk, till dess de 
slutligen efter längre eller kortare tid nådde fram från Södern 
ända till Norden.

Så sent som i våra dagar har man kunnat studera en dylik 
indirekt förbindelse mellan aflägsna trakter. I många delar af 
verlden fortgår nämligen samfärdseln ännu i dag på samma sätt 
som här i Europa under forntiden. I Central-Afrika t. ex. hafva 
varor, — redan innan europeerna började sin nuvarande verksamhet 
der för handelns ordnande, — framträngt från den östra kusten till 
den vestra, men så att de först kommit från Zanzibar till Tan- 
ganika-sjöns stränder, derifrån förts till marknader ännu längre in 
i landet, och der genom fortsatt byte kommit i andra, vesterifrån 
komna handlandes ego, så att de, passerande genom flere händer, 
slutligen nådde fram till Niger-flodens mynning. En blick på kar
tan visar, att afståndet derifrån till Zanzibar är betydligt större än 
afståndet tvärt öfver den europeiska kontinenten från Medelhafvet 
till Östersjön eller Nordsjön.

Här kunna vi emellertid ej sysselsätta oss med frågan örn den 
äldre samfärdseln mellan Skandinavien och Medelhafvets länder, 
på den ena eller andra vägen, i denna frågas hela utsträckning. 
Vi skola endast betrakta några spår af den förbindelse, som i äld
sta tid egde rum mellan våra trakter och vestra Europa. Då man 
vet, att dessa vestliga länder redan mycket tidigt rönte inflytande 
af Söderns kulturfolk, förstå vi ock lätt, att månget frö till en 
börjande civilisation kunnat öfver dessa trakter föras till oss, — 
örn vi blott förmå visa, att en förbindelse redan under nu i fråga 
varande aflägsna tid funnits mellan Skandinavien och vestra Europa
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126 OSCAR MONTELIUS.

Att en liflig samfärdsel egde runi mellan dessa trakter vid 
gryningen af vår historiska tid, är allmänt bekant. Engelska missio
närer hade en stor del i kristendomens utbredande bland de folk, 
som så länge plundrat Britanniens kuster och bränt dess kyrkor. 
De från Brittiska öarna och Frankrike hemvändande vikingarne 
medförde många vesteuropeiska arbeten och månget intryck af en 
högre odling. Redan omkring midten af det första årtusendet 
efter Kristus röjer den nordiska konstslöjden inflytande af den orna- 
mentik, som nordborna lärt sig beundra i Irland1.

Allt detta är väl kändt. Mindre kändt är, att redan vid mid
ten af det sista årtusendet före Kristus, och långt derförut, någon 
samfärdsel mellan Skandinavien och vestra Europa egde rum. Detta 
är emellertid förhållandet.

Så i ögonen fallande äro visserligen ej minnena af denna 
samfärdsel som de, hvilka vi hafva af förbindelsen med södra Eu
ropa; men de kunna dock utan svårighet urskiljas. Vi känna näm
ligen nu ganska väl å ena sidan de arbeten, hvilka äro så karak
teristiska för Skandinavien, att de måste anses vara förfärdigade 
här, samt å andra sidan hvad som är förfärdigadt på de Brittiska 
öarna och i Frankrike, liksom i Europas öfriga länder. Örn ock 
några enklare förmer tillhöra större områden, kunna vi likväl i de 
flesta fäll säga, hvilka typer äro inhemska i hvarje land.

När man då i Skandinavien finner ett föremål af en typ, 
hvilken der är sällsynt, niell hvilken så ofta förekommer i ett an
nat land, t. ex. i England, att den tydligen är inhemsk der, så är 
det sannolikt, att detta föremål i forntiden förts till Skandinavien 
från England. Det blir ändå säkrare, att så varit förhållandet, örn 
typen icke är inhemsk i något annat land än England.

På samma sätt kunna vi se, att de hos oss inhemska typer, 
som någon gång träffas på de Brittiska öarna, måste vara ditförda 
från Skandinavien. Från senare tider än de, med hvilka vi nu 
egentligen sysselsätta oss, hafva vi intressanta exempel härpå i de 
ovala spännbucklor, som hittats i England, Skotland och Irland, 
men som tydligen äro af nordiska vikingar förda dit under de sista 
åren af vår hednatid2. Klart är, att det i alla dessa fäll endast

1 Sophus Muller, »Dyreornamentiken i Norden» i Arböger for nordisk
oldkyndighed 1880, sid. 265 o. följ. (»Nordisk-irsk ornamentik»).

2 Montelius, »Örn de ovala spännbucklorna» i Månadsbladet 1873, sid.
182, 183.
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bör vara fråga om sådana föremål, som väl kända fyndomständig
heter visa hafva i forntiden kommit på den plats, der de anträffats. 
De saker, som möjligen kunnat i senare tider 
hafva förts från det ena landet till det andra, 
måste naturligtvis helt och hållet lemnäs å sido.

Minnen af förbindelsen mellan Skandina
vien och vestra Europa kunna vi äfven hafva 
i de efterbildningar eller afbildningar af det 
ena områdets typer, som träffas i det andra om
rådet. Och härvid är fråga icke endast örn 
fornsaker och ornament utan äfven om graf- 
former och dylikt.

Såsom minnen af den nu i fråga varande 
samfärdseln med vestra Europa kunna vi tro
ligen betrakta sådana bronssvärd som det tig.
1 afbildade. Originalet, som tillhör Lunds Mu
seum, är funnet i Skåne1. Ett svärd af alldeles 
samma typ är också funnet på Oland och för
varas i Statens Historiska Museum2.

På de Brittiska öarna och i Frankrike äro 
dylika bronssvärd mycket allmänna3 4. De före
komma äfven någon gång i Belgien och Holland1.
Såsom för typen karakteristiskt kan anföras: 
klingall, upptill jemförelsevis smal, blir bredast 
på en punkt, som ligger närmare till spetsen 
än till fästet; klingans midt bildas af ett bredt, 
glatt, kullrigt fält, utmed båda sidorna begrän-

1 Det är förut afbildadt i Nilssons Skandinaviska 
Nordens ur-invånare, Bronsåldern, 2:a uppl., pl. 1 
fig. 7.

2 Statens Hist. Mus. 7513. Svärdet är funnet vid 
Träby i Segerstads socken.

3 Evans, The ancient Brome implements of Great 
Britain and Ireland, sid. 292.

4 Enligt benäget meddelande af docenten Sv. Söder
berg i Lund förvaras ett bronssvärd af denna typ 
i Bruxelles’ Museum (Pörte de Hal) och ett i Leeu- 
wardens museum. Det senare är funnet i sydöstra 
delen af provinsen Friesland. Fig. 1. Bronssvärj,

f. i Skåne. V4.
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sadt af en smal, fördjupad linie, som löper parallelt nied eggen; 
omedelbart nedanför fästet ses i båda eggarna en skarp inskärning; 
fästet har varit belagdt med trä eller horn, som med några små 
nitar fasthållits på en bred tånge med mycket låga, stundom knapt 
märkbara kanter.

Bronssvärd af denna typ förekomma emellertid ganska talrikt 
icke blott i vestra Europa, utan äfven längre österut1, hufvudsakligen 
i länder, hvilka, liksom de Brittiska öarna och Frankrike, sedan 
urminnes tider varit bebodda af keltiska folk. Det är derför visser
ligen möjligt, att de nu omtalade, i södra Sverige funna svärden 
hafva under forntiden kommit hit söderifrån, från mellersta Europa, 
och ej vesterbrån. Men några skenbart oväsentliga detaljer, — 
särskildt den ovanligt starka utsvängningen af tångens nedersta 
del, — synas tala för, att det tig. 1 afbildade svärdet har ett 
vesteuropeiskt ursprung2.

Sådana på den Skandinaviska kalfön funna bronssvärd af myc
ket närstående form som tig. 156 i Sv. forns, och tig. 102 i flygh’s 
Norske olclsager torde deremot utan tvekan böra anses vara förfär
digade i mellersta Europa, och ej på de Brittiska öarna, der alldeles 
liknande svärd saknas.

Bronssvärd af samma typ som fig. 1 höra till slutet af den 
egentliga bronsåldern här i Norden, till tiden omkring eller snarare 
kort före midten af det sista förkristna årtusendet3 4. De gåfvo 
upphof åt den typ, hvilken ofta förekommer i mellersta Europas 
grafvar från öfvergången mellan bronsåldern och jernåldern, äldre 
delen af den så kallade Hallstatt-perioden4.

1 de Mortillet, Musée préhistorique, fig. 1199 och 1200 (Frankrike); Lin- 
denschmit, Die AlterthiXmer unserer heidnisclien Vorzeit, I: lil pl. 3, fig. 
4—6 (sydvestra Tyskland); Photographisch.es Album der Ausstellung 
zu Berlin 1880, IV pl. 1, V pl. 3, VII pl. 11 (Tyskland); v. Säcken, 
Das Grah feld von Hallstan, pl. V fig. 7 (Hallstatt i Österrike; troligen 
saknas ej något väsentligt upptill).

2 Jemför Evans, Brome implements, fig. 356. — Docenten Söderberg 
har meddelat mig, att äfven han anser det fig. 1 afbildade svärdet vara 
infördt till Skåne från vestra Europa.

3 Montelius, »Om tidsbestämning inom bronsåldern» i 30:de delen af 
Vitterhets H. o. Ant. Akademiens Handlingar, sid. 166.

4 En i ögonen fallande olikhet är, att tången förlängts till en smal, 
uppstående ten, som varit omgifven af en för ifrågavarande svärd egen
domlig, stor knapp. Svärd af denna typ finnas så väl af brons som 
jern; v. Säcken, Das Grabfeld von Hallstatt, pl. V fig. 6, 1 och 2.
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Skulle också någon tvekan råda, huruvida de i Sverige funna 
svärd af samina typ som fig. 1 hitkommit från vester eller från 
söder, så torde vi deremot ej gerna kunna betvifla, att den sköld, 
som ses på en hällristning vid Nedre Hede i Qville socken, Bohus
län (fig. 2), röjer ett brittiskt ursprung. I England har man näm
ligen, såsom doktor Ekhoff vid beskrifningen af denna hällristning 
riktigt anmärkt1, funnit alldeles liknande sköldar. Fig. 3 visar 
en engelsk bronssköld af denna typ. Den är, liksom den fig. 2 
afbildade, prydd med en rund buckla i midten och deromkring

Fig. 2. Hällristning vid Nedre Hede i Qville[j:n, Bohuslän.

med två koncentriska kretsar af bucklor, hvilka kretsar å båda 
sköldarna äro åtskilda af en upphöjd rand.

Originalet till fig. 3 är funnet vid Little Wittenham, nära Dor- 
cester, i floden Isis’ gamla bädd, ej långt från denna flods förening 
med Themsen; det förvaras nu i Brittiska Museet2. En alldeles

1 Ekhoff, »Qville härads fästa fornlemningar» i Bidrag till kännedom om 
Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia, 6:te häftet, sid. 156.

2 Kemble, Horce ferales, pl. XI fig. 2; Archceologia, XXVII pl. XXII; 
Worsaae, The primeval antiquities of Denmark, sid. 32; Evans, Brome 
implements, sid. 343.
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dylik bronssköld, nu i Lord Londesborough’s samling, är funnen 
jemte en stor spjutspets af brons vid Athenry i grefskapet Galway, 
vestra Irland1. Dessutom har man i floden Isis, nära Eynsham 
Bridge, funnit en liten bronssköld, liknande fig. 3, men med endast 
en krets bucklor2. Å alla dessa sköldar äro bucklorna, liksom de 
mellanliggande ränderna, drifna, såsom vi se af fig. 4.

Från kontinenten känner man deremot icke, så vidt jag vet, 
några sköldar alldeles lika de nu ifrågavarande. I vestra Tyskland 
har man visserligen funnit ett par bronssköldar, som äro prydda 
med upphöjda, koncentriska ränder, och som utan tvifvel äro nära

Fig. 3. Bronssköld, f. i England. 1/6.

beslägtade med de på Brittiska öarna förekommande; men dessa 
tyska sköldar sakna de bucklor, som äro karakteristiska för såväl 
fig. 2 som fig. 33.

Den omständigheten, att den nyss omtalade irländska skölden 
hittats tillsammans med en spjutspets af brons, visar, att sådana

1 Kemble, atif. arb., pl. XI, fig. 1; Evans, anf. arb., sid. 345.
2 Kemble, anf. arb., pl. XI, fig. 3; Evans, anf. arb., sid. 345.
3 Lindensclimit, Bie Alterthiimer unserer heidnischen Vorzeit, I: xi, pl. 

1 fig. 4 och 5. Originalet till denna figur, tillhör nu museet i Mainz, 
jemte en annan, alldeles dylik sköld. Båda äro funna i trakten af 
Mainz.



sköldar som fig. 3 tillhöra bronsåldern på de Brittiska öarna. När 
man ej vet, af hvilken typ denna spjutspets var, kan man emeller
tid ej af dess form draga några slutsatser om den del af brons
åldern, från hvilken fyndet förskrifver sig. Anledning finnes dock 
att anse detta fynd icke höra till bronsålderns sista del.

Typologiska skäl synas nämligen tala för, att sådana runda 
sköldar som fig. 3 äro något äldre än åtskilliga andra brittiska 
bronssköldar, hvilka, så vidt vi kunna se, likaledes måste hänföras 
till bronsåldern. Fig. 3 har endast två kretsar af drifua bucklor, 
åtskilda af en upphöjd rand. Många andra på de Brittiska öarna 
funna, runda bronssköldar äro emellertid kända, som hafva ett myc
ket större antal upphöjda ränder och kretsar af bucklor, hvilka
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sistnämnda blifva mindre, ju flere kretsarna blifva. Det är mycket 
sannolikt, att i stort sedt sköldarna med färre kretsar äro äldre 
än de med flere.

Några, tydligen till denna grupp hörande, sköldar hafva endast 
upphöjda, koncentriska ränder1; andra äro derjemte prydda med 
drifna bucklor, ehuru dessa ej bilda så oafbrutna kretsar som å 
fig. 3.

Brittiska Museet eger en till denna serie hörande, i Themsen 
funnen bronssköld med 4 upphöjda ränder och 4 kretsar af buck
lor; diametern är 21 engelska turn2. En annan bronssköld, funnen

1 Derför torde de i trakten af Mainz funna sköldarna, såsom nyss nämn
des, böra anses vara besläktade med de brittiska.

2 Evans, anf. arin, sid. 345.

Fig. 4. Handtaget å baksidan af skölden fig. .?.
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vid Harlech i norra Wales, har 6 upphöjda, koncentriska ränder 
(kanten oräknad), men inga bucklor; diametern är 22 eng. tum k 
Andra hafva, med ungefär samma eller föga större diameter, ett 
betydligt större antal upphöjda ränder och mellan dem liggande 
kretsar af bucklor. Man känner sålunda sköldar med 11, 12, 13, 
19, 20 ända till 30 sådana kretsar. Och det bör härvid betonas, 
att det helas diameter ej står i proportion till kretsarnas antal: så 
har en sköld af 26 eng. tums diam. endast 12 kretsar, under det 
två andra med 29 och 30 kretsar ej hafva mer än 22 */ och 23 x/g 
tums diameter1 2.

Att jag något utförligare redogjort för dessa engelska sköldar 
beror derpå, att man i Danmark funnit en bronssköld, som hör till 
denna grupp, och som följaktligen måste anses vara af vesteuro- 
peiskt ursprung. Det är en rund bronssköld, af samma storlek som 
de större engelska, med en stor, rund buckla i midten och derom
kring 5 upphöjda, koncentriska, släta ränder (kanten oräknad). 
Mellan dem ses en mängd drifna, smärre bucklor, men de bilda 
ej sammanhängande kretsar, och det finnes två rader sådana buck
lor mellan hvarje par ränder3. Skölden, som nu förvaras i Old- 
nordisk Museum i Kjöbenhavn, är funnen på 2 fots djup i en torf
mosse vid Lommelöv på Falster; tätt bredvid skölden låg den ne
dersta delen af ett tjockt lerkärl. På ett afstånd af 12 alnar der
ifrån hade man i samma mosse förut påträffat 2 lurar och 2 svärd 
af brons, samt ett halfmånformigt fiintverktyg; hela mossen lär 
för öfrigt hafva varit full af ben4. Svärden, hvilka hafva temligen 
smal, rundadt mångkantig fåsteten samt ryggad klinga utan nithål 
upptill och utan limér, äro af en typ, som förekommer under den 
4:de perioden af bronsåldern5. Att lurarna måste förskrifva sig 
från den perioden, visas också af de karakteristiska sirater, som

1 Evans, anf. arb. sid. 345.
2 Evans, anf. arb., sid. 349—352.
3 Afbildad i Worsaae’s Nordiske oldsager, fig. 206; Atlas for nordisk 

oldkyndighed, B X fig. 3; Madsen, Broncealderen, I, pl. 17 fig. 3 och 
3 a (baksidans midt).

4 (Dansk) Antiqvarisk tidsskrift, 1846—48, sid. 20 och 198. Det half- 
månformiga flintverktyget skall hafva suttit i ett träskaft, ehuru detta 
föll sönder.

5 De höra till den typ, som är betecknad g i min Tidsbestämning inom 
bronsåldern, sid. 59, och som der sid. 82 upptages såsom karakteri
stisk för den 4:de perioden.



pryda deras mynningsplåtar *. Deli vid Lommelöv funna skölden 
skulle således vara ett minne af förbindelsen med de Brittiska 
öarna under det 8:de eller 9:de århundradet före Kristus.

Minnen af denna förbindelse under den senare delen af vår 
bronsålder har man äfven trott sig finna i sådana runda, från en 
ring nedhängande bronsskifvor som fig. 226 i Sv. forns.* 2 3 * 5 * *.

* **

Från äldre delar af bronsåldern saknas ej heller märkliga 
spår af samfärdsel mellan de nu i fråga varande länderna.

En med afsats till stöd för skaftets nedre ända försedd skaftcelt af 
en typ, som ofta förekommer på de Brittiska öarna, men som ej 
är inhemsk i Skandinavien, tillhör Kjöbenhavns Museum, som er
hållit den med konung Fredrik Viks fornsakssamling. Denna brons- 
celt är troligen funnen i Danmark, men jag vet ej, huruvida man 
känner något närmare om dess fyndort och de omständigheter, under 
hvilka den anträffats8. Skulle man ej ega säker kunskap derom, 
få vi naturligtvis icke fästa synnerlig vigt vid denna celi.

Så mycket vigtigare för den nu föreliggande frågan äro dere
mot några andra bronscelter, örn hvilka man med visshet känner, 
att de äro funna i skandinavisk jord, och om hvilkas brittiska 
ursprung något tvifvel lika litet kan finnas, som man kan tveka 
örn, att de förskrifva sig från vår bronsålders första period, således 
från en så aflägsen tid som det 14:de eller 15:de århundradet f. Kr.

1 Båda lurarna äro lika, men sönderbrutna. Den ena är afbildad i YVor-
saae’s anf. arb., fig. 200; den andra i Atlas f. nord. oldk., B VII fig.
3 a och 3 b (detalj) samt 4 a och 4 b (kedjan); äfvensom i Madsens
anf. arb., I, pl. 18 fig. 3. Siraterna äro äfven återgifna i Månadsbladet 
1881, sid. 24 fig. 56; jfr sid. 38. — En väl bevarad bronslur med dylika 
sirater på mynningsplåten är afbildad i Madsens anf. arb. pl. 19 fig.
5 samt i (dansk) Antiqvarisk tidsskrift 1861—63, sid. 25. Den är 
jemte en alldeles dylik lur funnen i en torfmosse vid Maltbaek i Ribe 
arnt, Jylland. Båda förvaras i Kjöbenhavns Museum.

2 Sophus Muller i Årböger for nordisk oldkyndighed 1876, sid. 297, 
not 2. Jfr Evans, Brome implements, sid. 404, fig. 507; samt Månads
bladet 1887, sid. 149 och 167.

3 Årböger f. nord. oldkynd. 1876, sid. 297, not 2; afbildad fig. 47. 
Den i samma not omtalade lilla hålcelten af brons med fyrkantig holk 
är visserligen af en för norra Frankrike karakteristisk form, men då man 
ej vet mer, än att den förut tillhört Kunstmuseet, kan man icke vara 
säker på, att den verkligen hittats i Danmark.
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Af deni är en afbildad, fig. 5. Den är funnen på Selschaus- 
dals gods nära Slagelse på Fyen1. Både i forin och sirater liknar 
den brittiska skaftcelter, och den egendomligt vågformiga konturen

af smalsidorna gör det otvifvelaktigt, att vi i denna vackra brons- 
celt verkligen hafva ett minne af förbindelsen mellan Skandinavien 
och de Brittiska öarna under vår bronsålders första del.

1 Den eges af godsegaren C. Selschau. — Jfr Evans, Brome imple- 
ments, sid. 48—67.
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Ett annat minne af samma slag hafva vi i en liknande skaft- 
celt, funnen nära Storekeddinge på Sjaelland; äfven denna har på 
smalsidorna sådana sneda, breda refil or som de, hvilka ses å 
fig. 5.1

Afven ett par skaftcelter af brons med sådan ornering som 
tig. 6 äro af brittiskt ursprung. Originalet till denna figur är

Fig. 6. Bronscelt, f. i Skåne. x/2.

funnet i Skåne och tillhör Lunds Museum.2 En annan skaftcelt 
med samma ornering är funnen i en torfmosse vid Flenstofte på 
Fyen och förvaras i Kjöbenhavns Museum.3 I England har man

1 Afbildad af Worsaae i Nord. oldsager, fig. 179, och af Madsen i 
Broncealderen, I, pl. 21, fig. 7. Den är funnen under en stor sten 
tillsammans med 3 mindre skaftcelter af samma form, men utan pryd
nader.

2 Förut afbildad i Sv. For arn.-förena tidskrift, 3:dje bandet, sid. 43.
3 (Dansk) Antiqvarisk tidsskrift 18C1—63, sid. 24.

10
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funnit bronscelter, prydda med alldeles liknande trianglar, som 
äro fylda med streck, parallela med basen.1

Fig. 7. Halsprydnad af guld, f. på Fyen.

Af brittiskt ursprung äro troligen också några i Danmark och 
Skåne funna skaftcelter af brons, hvilka hafva nästan samma

1 En sådan engelsk celt ses i Evans’ Brome implements, sid. 60.
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form som lig. 6 och likaledes förskrifva sig från den nordiska 
bronsålderns första period.1

Till ungefär samma tid höra äfven två märkliga guldprydnader 
af obestridligen brittiskt ursprung, hvilka hittats i Danmark. Den 
ena, afbildad tig. 7 i hälften af verkliga storleken, är funnen vid 
Skogshöierup i Naesbyhoveds socken, Odense arnt på Fyen. Sedan 
i forntiden har den på två ställen brutits sönder, men lagats genom 
nitning, såsom de ännu synliga nithålen utvisa. Den hittades för 
ej länge sedan under harfning på en åker; det större stycket (med 
den hela ändan) påträffades ett år förr än man på samma ställe 
fann det andra stycket.2

En guldprydnad af samma form hade redan i början af detta 
århundrade hittats på Grevinge egor i Ods herred på Sjaelland. Det 
låg under eller tätt invid den ena hörnstenen af en fyrsidig, aflång 
stensättning, omkring 250 steg från hafsstranden.3

Dylika guldprydnader äro för öfrigt ej kända från Skandina
vien, men alldeles liknande hafva i stor mängd hittats på de 
Brittiska öarna, särskildt i Irland, hvilken ös guldrikedom under 
bronsåldern var förvånande stor.4 De på dessa smycken ofta före
kommande siraterna visa, att de höra till en tidig del af den 
brittiska bronsåldern, och detta bekräftas af ett i Cormvall gjordt 
fynd. Vid Harlyn, nära Padstow, har man nämligen hittat två 
guldprydnader af nu i fråga varande form tillsammans med en skaft-

1 Hit höra bl. a. dels en på Möen funnen skaftcelt, som tillhör Kjöben- 
havns Museum (B 494), dels den i Skåne funna skaftcelt, som är af
bildad i Sv. Forum.-förena tidskrift, 3:dje bandet, sid. 44. Jemför 
den sistnämnda med fig. 8—10 i Evans’ Brome implements.

2 Båda styckena förvaras nu i Kjöbenhavn Museum; det förra har N:o 
B 3596, det senare B 3705.

3 Det förvaras likaledes i Kjöbenhavns Museum (N:o 101) och är af- 
bildadt dels i Worsaaes Nord. oldsager, fig. 249, dels i V. Boye’s 
Oplysendc fortegnelse över de gjenstande i det Kongl. Museum for 
Nordiske Oldsager i Kjöbenhavn, der ere forarbeidede af eller pry- 
dede med cedie metaller (Kbhvn 1859), sid. 3.

4 Museet i Dublin och Brittiska Museet ega många sådana guldsmycken 
från Irland. Wilde, Catalogue of ilie antiquities af gold in tile Mu
seum of tile Royal hush Academy, sid. 10 o. följ. Afven i England 
och Skotland äro dylika smycken funna. Anderson, Scotland in 
pagan times, ike Brome and Stone Ages, sid. 222 och 223 (ändarna 
ej lika vår lig. 7).
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celt af brons, hvilken är af en för den äldsta delen af bronsåldern 
utmärkande form.1

Det synes mig ej vara omöjligt, att dessa vesterifrån till 
Danmark införda halssmycken kunna stå i något samband med 
sådana halsprydnader af brons som fig. 226 i Worsaae’s Nordiske 
oldsager. De senare äro visserligen förfärdigade här i Norden, och 
stå de så kallade »diademliknande» halsprydnaderna2 mycket nära, 
men deras form och den omständigheten, att de äro nästan platta,

Fig. 8. Halsprydnad af guld. f. i Irland, c. V4.

skulle kunna antyda, att de rönt någon inverkan af de nu i fråga 
varande brittisk-irländska guldsmyckena. Många af de senare äro 
ungefär lika breda och hafva samma form, endast med den skil
naden, att ändarna äro längre och smalare.

Å andra sidan är det måhända icke osannolikt, att det fig. 8 
afbildade irländska guldsmycket röjer någon inverkan af de nyss 
nämnda, i södra Skandinavien ej sällsynta, »diademliknande» hals
prydnaderna af brons. Både formen och de många, smala, rundade,

1 Evans, Brome implements, sid. 42.
2 Sv. forns., fig. 122; Worsaae, Nordiske oldsager, fig. 218.
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palveleia åsarna äro de samma på det irländska och de skandi
naviska smyckena, under det att liknande prydnader ej torde vara 
kända i andra länder. Originalet till fig. 8 är funnet vid Tory 
Hill i grefskapet Limerick, sydvestra Irland.

* *
*

Då det är bevislig!, att ett par i Danmark funna guldarbeten 
äro dit införda från de Brittiska öarna, troligen från Irland, så 
ligger den frågan mycket nära till hands, om icke guldet i en stor 
del af de andra i södra Skandinavien funna guldsakerna från 
bronsåldern också kunde vara af irländskt ursprung.

Att de allra flesta af dessa saker äro förfärdigade bär i Skan
dinavien, är visserligen klart, emedan de äro af typer, som endast 
förekomma bär; oell det är möjligt, att någon mindre del af det 
under nämnda tid bär bearbetade guldet varit inhemskt. Men de 
många till vår tid komna fynden vitna derom, att guld redan 
under bronsåldern begagnades här så allmänt, att bela behofvet 
icke gerna torde kunna hafva fylts af den inhemska produktionen. 
Man har derför skäl att anse en stor del af detta guld vara hit 
importeradt och sedermera här arbetadt, eller omarbetadt. Och vi 
kunna då hafva anledning att tänka på Irland såsom det land, 
hvarifrån åtminstone en del af guldet kom hit. Ty denna ö var 
under bronsåldern ett af de guldrikaste länder i Europa.1

Man har försökt att genom kemiska analyser af guldarbeten 
från bronsåldern, funna inom det nordiska området, •— till hvilket 
äfven den nordligaste delen af Tyskland hör, — få någon upplys
ning örn det här använda guldets ursprung. Dessa analyser hafva 
visat en guldhalt af endast 81—87 %] det återstående är hufvud
sakligen silfver, som i de undersökta profven vexlar mellan 19 
och 12 %. Emedan man äfven funnit spår af platina, antog en 
eller annan forskare, att detta guld kommit från Ural. Men en 
sådan åsigt synes redan af det skäl hafva föga sannolikhet för sig, 
att man ej torde kunna uppvisa någon förbindelse mellan det nor
diska området och Ural under den i fråga varande tiden. Vid

1 Wilde, anf. ari)., sid. 4. Wibel, Bie Cultur der Bronze-Zeit Nord
und Mittel-Europas i 2(yster Bencht der Schleswig-Holstein-Lauenbur- 
gischen Gesetlschaft fur die Sammlung rind Erhaltung vater!ändischer 
Altertliumer, sid. 69 (är 1796 lär man på 2 månader hafva i Irland 
vaskat guld till ett värde af icke mindre än 180,000 kronor).
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undersökning af guld från Ural har det också visat sig, att detta 
icke innehåller någon platina. Å andra sidan lär nästan all guld
sand, äfven den från Irland, innehålla en obetydlig qvantitet pla
tina, så att förekomsten af sistnämnda metall i guldet från det 
nordiska området under bronsåldern icke kan utgöra något hinder 
för att åtminstone en del af detta guld hitkommit från Irland. 
Afven de irländska guldarbetena från samma tid hafva för öfrigt 
visat sig innehålla silfver i ungefär samma mängd, 11—24 %, 
som de nordiska.1

Det är så mycket sannolikare, att Skandinavien under brons
åldern erhöll guld från Irland, som vägen redan då var öppen för 
handeln mellan dessa länder, och som det förra landet i sin bern
sten egde en dyrbar produkt att lemna i utbyte.

Bernstensarbeten hafva också flere gånger anträffats på de 
Brittiska öarna i grafvar från början af bronsåldern, och dessa 
fynd hafva stundom varit ganska betydande. Så upptog man ul
en bronsåldersgraf i Wiltshire omkring 1,000 perl or utom några 
större prydnader af bernsten,2 och i en till samma period hörande 
grafhög vid Hove nära Brixton stod en ekkista, som jemte en 
dubbeleggad stenyxa och en bronsdolk innehöll ett litet, präktigt 
kärl af bernsten, i form af en kopp och försedt med ett öra.3

Få Englands östra kust lär man visserligen hitta nativ bern
sten, men det torde vara ovisst, örn den förekommer eller före
kommit i tillräcklig mängd för att fylla det redan under nämnda 
tid ganska stora behofvet. Sannolikare är väl, att åtminstone större 
delen af den på de Brittiska öarna under bronsåldern begagnade 
bernstenen kommit från Skandinavien. På Strabos tid, således vid 
början af vår tideräkning, hörde bernsten till de varor, som från 
Gallien infördes till Britannieu.4 Huruvida den i sistnämnda land 
under bronsåldern förarbetade bernstenen, — om den, såsom jag

1 Under senare tid i Irland vaskadt guld innehöll enligt en analys un
gefär 6, enligt en annan något iner än 8 % silfver. — Wibel, anf. 
afhandl., sid. 68 och 69, saint tab. Yl. Jfr Morlöt, »Sur les métaux 
employés dans 1’åge du bronze» i Mémoires de la Société Royale des 
Antiquaires du Nord 1866, sid. 30; och Wilde, anf. arb., sid. 4.

2 Evans, The aneient stone implements, iveapons and ornaments of Great 
Britain, sid. 414.

3 Evans, Stone implements, sid. 402, fig. 367.
4 Evans, Bronze implements, sid. 484 och 486; jfr Stolpe i Compte- 

reiulu du Congrés de Stockholm 1874, sid. 780.
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tror, till stor del är införd, — kommit från Danmark öfver Gallien, 
eller mera direkt öfver Nordsjön från Jylland, kan val för närva
rande knapt afgöras.

Att de i England funna bernstensprydnaderna ej kafva samma 
form som de i Skandinavien vanliga, är sant,1 men denna omstän
dighet kan ej anföras såsom bevis mot importen från sistnämnda 
land, ty äfven de i mellersta Europa och Medelhafsländerna funna 
arbetena af nordisk bernsten hafva andra former än de skandina
viska. En naturlig förklaring af detta förhållande kan man ju finna 
deri, att bernsteuen i forntiden, liksom nu för tiden, hufvudsakligen 
exporterades obearbetad.

* *
*

Ett minne af förbindelsen mellan Sverige och England, redan 
innan vår bronsålder börjat, hafva vi i formen af några bernstens-

Fig. 9. Knapp af bernsten, f. i Bohuslän. ,/1.

prydnader, som hittats i en torfmosse vid Hogen i Skredsviks socken, 
Bohuslän.2 En af dessa prydnader är afbildad fig. 9 i naturlig 
storlek; det är en rund, lågt konisk knapp med nästan plan bas, 
som är genomborrad af två snedt inåt gående hål, hvilka mötas, 
utan att komma ut på Öfversidan.

Knappar af fullkomligt samma form som fig. 9, och med samma 
egendomliga hål, hafva många gånger hittats i engelska och skotska

1 Jfr Evans, Brome implements, sid. 486.
- De voro 4 och uppgifvas hafva, då de hittades, »suttit i ett förmult- 

nadt skinnstycke, som föll sönder». En af dessa intressanta prydnader 
bortskänktes till en person, som rest till Amerika; de tre återstående 
förvärfvades genom doktor Ekhoff för Statens Historiska Museum, der 
de förvaras under N:o 8319.
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grafvar, af hvilka de flesta höra till början af bronsåldern, och 
några möjligen till slutet af stenåldern. Dessa knappar äro än af 
sten eller jet, än af bernsten eller guldbelagdt trä, än af ben eller 
elfenben.1

Liknande runda, lågt koniska knappar med två hål, anbragta 
på samma sätt som å fig. 9, hafva äfven i Frankrike och på 
Spanska halfön hittats uti grafvar från slutet af stenåldern eller 
öfvergångstiden till bronsåldern.2 I länder söder och sydost örn 
Skandinavien torde de deremot ej förekomma.3

Fyndomständigheterna gifva ingen upplysning örn de i Bohuslän 
funna hernstensprydnadernas ålder, men sannolikt förskrifva de sig 
från slutet af vår stenålder.

Detta bekräftas också af ett i Skåne gjordt fynd. Ur en graf 
vid Ostra Olinge i Knislinge socken, nordöstra Skåne, upptog jag 
nämligen för några år sedan den liängprydnad af grå, glimmer- 
haltig sten, som är afbildad fig. 2 i Månadsbladet 1886, sid. 
48. Den öfre delen är af samma form och genomborrad på 
samma sätt som vår fig. 9; den nedre delen bildar en liten, 
på utsidan refflad ring.4 Grafven, på hvars botten denna pryd

1 Evans, Stone implements, sid. 406 o. följ.; Greenwell, Britisk barrows, 
sid. 33 och 756; Thurnam i Archceologia XLIII, sid. 503, 510, 511. 
— En engelsk knapp af detta slag är äfven afbildad i Månadsbladet 
1886, sid. 48, fig. 3.

2 Cazalis de Eondouce, Allers couvertes de la Provence, II, sid. 6, 
pl. IV fig. 11 (från två grafvar nära nedre loppet af Rhone); Car- 
tailhac, Lee ages préhistoriques de VEspagne et du Portugal, sid. 
178; jfr sid. 102 (Portugal).

3 I danska grafvar från senare delen af stenåldern har man någon gång 
funnit runda, på Öfversidan mer eller mindre konvexa knappar af bern
sten, som på undersidan äro försedda med ett slags ögla, hvilken en
dast derigenom skiljer sig från hålet på vår fig. 9, att midten af knap
pens undersida är utstående och genomborrningen derför ej behöfver 
gå så djupt. S. Muller, Ordning af Danmarks oldsager, Stenalderen, 
fig. 269; jfr Årböger for nordisk oldkyndighed 1888, sid. 291.

4 Ringformiga hängprydnader af ben äro några gånger funna i skandi
naviska stenåldersgrafvar. Sv. forns. fig. 82; II. Werner, Antiqvariska 
berättelser, afgifna till Westergötlands Fornminnesförening, I, sid. 10, 
pl. II fig. 16 (i ringen skall, enligt författarens åsigt, en bernstens- 
perla hafva varit infattad); S. Muller, anf. arb., fig. 250. I Ost
preussen har man funnit ringformiga bernstensperlor med genombor- 
radt skaft, hvilka likna den sist omtalade i Danmark funna prydnaden; 
Årböger f. nord. oldkynd. 1888, sid. 285, not. — Jfr en i England
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nåd låg, var en hällkista och förskref sig således från slutet af 
stenåldern.

I danska grafvar från nämnda tid har man också funnit några 
andra föremål, hvilka likasom det tig. 9 afbildade häntyda på för
bindelse med vestra Europa. Ett sådant ses fig. 10, i hälften af 
verkliga storleken. Det är en liten, svagt hvälfd, fyrsidig skifva 
af en finkornig, röd sten (skiffer), med ett hål nära hvarje hörn. 
Det stora Museet for Nordiske Oldsager i Kjöbenhavn, der origi
nalet till fig. 10 förvaras, eger endast några få liknande fönsåker. 
En är likaledes en skifva af röd skiffer, med ett hål vid hvarje 
hörn; men den är mindre än den fig. 10 afbildade och nästan 
qvadratisk. Ett pär andra äro af ben, aflång! fyrkantiga, men en
dast med två hål, hvilka stå ej vid hörnen, utan nära hvarandra, 
längre in på skifvan.1

Originalet till fig. 10 låg i en »stendysse eller ovalt stenham
mer med indgang», således i en gånggrift, vid Helmes nära Assens 
på Fyen. Den andra stenskifvan är funnen tillsammans med några 
stensåker och bernstensperlor vid Stensbjerg, söder om Haderslev,

funnen hängprydnad af jet, liknande tre bredvid hvarandra stälda, hop
växta ringar. Evans, Stone implements, sid. 417, tig. 381.

1 De af sten: Engelhardt i Årböger f. nord. oldkynd. 1868, sid. 100; 
S. Miiller, Stenalderen, fig. 245. — De af ben: Annaler för nordisk 
oldkyndighed 1840—41, sid. 166; Worsaae, Nordiske oldsager, fig. 
85; Madsen, Stcenalderen, pl. 25, fig. 16; S. Muller, anf. ari)., tig. 244.

Fig. 10. Skifva af röd skiffer, f. i Danmark. l/2.
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i Jylland; det är ej omtaladt, huruvida sakerna lågo i en graf. 
De två benskifvorna äro funna i hvar sin stenkista af 5—6 fots 
längd i en grafhög på Langeland. Grafvarnas form visar således, 
att de två sistnämnda föremålen höra till slutet af stenåldern i 
Danmark, under det att den tig. 10 afbildade skifvan torde vara 
något äldre.

Dylika stenskifvor äro i ganska stort antal funna uti engelska, 
skotska och irländska grafvar från slutet af stenåldern och början 
af bronsåldern,1 äfvensom uti grafvar från motsvarande tid både i 
Frankrike och på Spanska halfön.2 Alla dessa skifvor äro ganska 
tunna och flata eller svagt böjda, samt antingen aflångt fyrsidig^ 
eller nästan qvadratiska. Några af de förra äro smala, med ett hål 
vid hvardera ändan. Andra hafva två hål vid hvardera ändan; 
några dock endast två vid ena ändan, eller närmare midten.

De hafva tydligen tjenat till att vid bågskjutning skydda den 
skjutandes arm för slag af strängen i det ögonblick, då skottet 
går af. Bågskyttar både i Egypten under forntiden och i Europa 
under senare tider hafva på armen burit skyddsplåtar af liknande 
form; och i Indien begagnas sådana af elfenben ännu i dag.3

Att de nu i fråga varande fornsakerna från norra och vestra 
Europa haft samma bestämmelse, blir icke blott tydligt vid en 
jemförelse med de nyssnämnda »armskyddarne», utan det bestyrkes 
äfven af några i England och Skotland anträffade fynd.

Så upptäckte man år 1821 i en stor grafhög i Aberdeenshire 
en stenkista, som innehöll skeletten af en fullvuxen man, ett harn 
och en hund, samt 7 pilspetsar af flinta, en stenskifva af samma 
slag som tig. 10, m. m. I två engelska grafvar från ungefär samma 
tid som den sist omtalade har en stenskifva af detta slag legat 
omedelbart invid underarmens hen, således just på den plats, der 
bågskytten plägar bära den.4

1 Evans, Stone iviplements, sid. 380 och följ.; Anderson, Scotland in 
pagan linus, Ilie Brome and Stone Ages, sid. 15—18 och 51; 
Wilde, Uatalogue of tile antiquities of stone in ilie Museum of ilie 
Royal Irish Academi/, sid. 89.

2 Cazalis de Pondouce, alif. arb., II, sid. 14, pl. IV, fig. 1 (Grotte du 
Castellet nära Arles); Cartailhac, anf. arb., sid. 179 (graf nära Lissa
bon); Henri et Louis Siret, Les premiers äges du motal dans le Sud- 
Est de l' Espagne, flere plancher.

3 Evans, Stone implements, sid. 384.
4 Anderson, alif. arb., sid. 17.



Flere af de grafvar på de Brittiska öarna, der nian funnit 
runda knappar lika lig. 9 oell »armskyddare» lika tig. 10, hafva
äfven innehållit ett slags lerkärl af egendomlig form och ornering.
Dylika lerkärl äro också någon gång, ehuru sällan, anträffade i
danska grafvar från en sen del af stenåldern. Ett af dem är af-
bildadt tig. 11, i en fjerdedel af verkliga storleken. De äro bägar
lika; den nedre delen är utsvängd, och den öfre delen prydd med 
flere vågräta band af enkla, intryckta liniesirater.

Originalet till fig. 11 är funnet i »en stenkammare på en dysse» 
vid Gåbense på Falster. Ur samma graf upptogos dessutom två 
andra lerkärl af något liknande form — ett af dem är afbildadt i
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Fig. 11. Lerkärl, f. på Falster. '/4.

Worsaae’s Nord. oläs., tig. 286, — samt 4 spjutspetsar af flinta., 
en upptill starkt afsmalnande hålmejsel och en yxhammare af sten 
utan skafthål. Ett lerkärl, hvilket är af nästan samma form som 
fig. 11, påträffades jemte 2 yxhammare af sten och 11 små genom
borrade bernstensstycken två alnar öfver bottnen af en hög vid 

'Traden nära Varde i vestra Jylland. Och ett lerkärl liknande fig. 
286 i Nord. aids., men ännu mera tillspetsadt mot bottnen, är jemte 
åtskilliga flintsaker funnet i en gånggrift af yngre form, en rekt
angulär kammare med gång, utgående från den ena kortsidan, vid 
Orcbygård på Låland1.

1 H. Petersen i Årböger f. nord. oldkynd. 1881, sid. 343; S. Muller, 
Stenalderen, lig. 225.
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Den lerkärlsform, som återgifves aflig. 11, kan genom Holstein • 
och Holland följas till nordvestra Europa1. Der förekomma dylika 
kärl mycket ofta, både i Storbritannien oell i Frankrike2. I sist
nämnda länder tillhöra de slutet af stenåldern och början af brons
åldern3. Det torde härvid särskildt böra nämnas, att ett kärl af 
nu i fråga varande form upptagits ur en hällkista med sådant hål 
som å tig. 16; kistan låg i en aflång grafhög vid Kerlescant nära 
Carnac i Bretagne4.

Nu i fråga varande bägareliknande lerkärl från brittiska och 
nordfranska grafvar äro visserligen af något vexlande former, men 
dessa former ega uppenbarligen ett gemensamt ursprung i en typ, 
hvilken finnes så väl i nämnda grafvar som i sydligare delar af 
Europa: i södra Frankrike, på Spanska kalfön och på Sicilien. 
Likheten är så fullkomlig, att den måste bero på någon, örn än 
medelbar, samfärdsel mellan nämnda trakter oell på ett inflytande 
från Medelhafsländerna på nordvestra Europa redan under sten
åldern eller öfvergångstiden till bronsåldern. I södra Europa till
höra nämligen dessa kärl, såsom af graffynden tydligen framgår, 
stenålderns sista del5.
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1 Mestorf, Vorgeschichtliche Alterthiimer atis Schleswig-Holstein, fig. 131 
(och 136); Pleyte, Ne/ierlandsche Ölmheden, Drente, pl. XLV och 
LX1X (jfr pl. XV, XVII, LXXIV och LXXVI).

2 England och Skotland: Greemvell, Britisk kärrmes, sid. 94, 95, 241 
m. fl.; Thurnam i Archceologia, XLIII sid. 388 och följ., samt pl. 
XXXI. I Irland lära de icke förekomma; Greemvell, alif. arli., sid. 94. 
— Norra Frankrike: de Mortillet, Musée préhistorique, pl. LV tig. 531 
(jfr pl. LVI, bitar); Matériaux pour Vhistorie de 1’komme 1879, pl. 
VI tig. 2, sid. 153 (jfr sid. 151).

3 Greemvell, anf. arti., sid. 373 (funnet jemte en pryl af brons); Archceo
logia, XLIII, sid. 389.

4 Fergusson, Rude stone monuments, sid. 357.
5 Södra Frankrike: Matériaux 1881, sid. 531 och pl. XVII (dep.. 

Hautes-Pyrénées); Antiqua 1884, sid. 151 och pl. XXXVI tig. 207 och 
208 (nära Nizza); Cazalis de Fondouce, Alices couvertes de la Provence, 
II sid. 26, pl. V fig. 1 (Arles); Cartailhac, Ees äges préhistoriques 
de VEspagne et du Portugal, sid. 117 (Bretagne, Arles och Hautes- 
Pyrénées). — Portugal: Matériaux 1878, sid. 446 och pl. VIII fig. 6; 
Cartailhac, anf. arb., sid. 118 och följ. — Sicilien: v. Andrian, Prä- 
historisehe Studien atis Sicilien, sid. 40 pl. IV fig. 7; Bullettino di 
Paletnologia italiana 1882, sid. 30 och pl. II fig. 1; Cartailhac, anf. 
arb., sid. 117.



Från Medelhafvet koni emellertid denna typ äfven på östligare 
vägar till mellersta Europa, till Ungern, Böhmen och Tyskland. 
Afven här tillhör den stenåldern1.

Under sådana förhållanden måste vi egna särskild uppmärk
samhet åt den frågan, huruvida man i de danska kärlen af samma 
typ som tig. 11 bör se ett inflytande från sydost, öfver Böhmen, 
eller från nordvestra Europa. Hvad vi för närvarande känna, synes 
mig afgjordt tala för det senare alternativet. De danska och liol- 
steinska kärlen likna vida mera de engelska än de böhmiska, både 
genom sin större höjd i förhållande till bredden och genom bottnens 
form. A några på de danska öarna och den Jutska kalfön funna 
kärl är nämligen bottnen ej så rundad som å de böhmiskt-ungerska, 
utan hvilar på en liten rund, vågrät skifva, hvilken bildar ett slags 
mycket låg fot2; en sådan botten ses också på flere engelska kärl. 
Afven den enkla orneringen å de danska kärlen har större likhet 
med den å många engelska än å de böhmiskt-ungerska.

Å de nordiska kärlen saknar visserligen den nedre delen sirater, 
under det att de engelska och franska så godt som utan undantag 
äro prydda nästan ända ned till bottnen. Men äfven de ungerska 
och böhmiska kärlen hafva sirater ända ned till bottnen. Härtill 
kommer, att man från Holland har kärl af nu i fråga varande förm 
med nedre delen slät, utan sirater3, således äfven i detta afseende 
liknande de nordiska. Under sådana förhållanden torde vi böra 
utan tvekan i de sistnämnda se bevis för ett inflytande på Norden 
från vestra Europa.

Ett annat bevis för inflytande på Skandinavien från vester, 
längs Nordsjöns kuster, under den tid, som nu är i fråga, hafva vi 
i sådana lerkärl som fig. 12. Flere dylika kärl äro funna i danska
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1 Ungern: Hampel, Antiquités préhistoriques de la Hongrie, pl. VI 
(rätteligen V) fig. 7—9 (jfr Hampel, Catalogue de Vexposition pré- 
historique ä Budapest 1876, sid. 88). — Böhmen: Pamdtky archceo- 
logické a mistopisné X: 2, 1875, sid. 206, och fig. 5 å planchen; 
Verhandlungen der Berliner Antropologischer Gesellschaft 1878, den 
16 fehr., pl. VI fig. 9. — Tyskland: Tischler i Westdeutsche Zeit- 
schrift fiir Geschicht.e tind Kunst, V sid. 174. I Strålsunds museum 
har jag sett två lerkärl af nu i fråga varande typ; det ena är funnet 
på Rugen, det andra på Pommerns fastland.

2 Jfr Mestorf, Vorgeschichtliche Alterthiimer atis Schleswig-Holstein, 
fig. 131.

3 Pleyte, Nederlandsche Oudheden, Bronte, pl. L XIX.
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grafvar från en sen del af den yngre stenåldern1. Typen, som 
saknas i Meklenburg, återfinnes i Hannover, Oldenburg oell 
Holland2.

Afven andra i Norden funna föremål från stenåldern — t. ex. 
sådana flintyxor med spets-oval genomskärning som tig. 12 och 13 
i Sv. forns. — skulle nog kunna förtjena att i detta sammanhang 
omtalas, men utrymmets knapphet medgifver det icke.

Af samma orsak kan jag ej dröja vid de alla i vestra Europa 
förekommande typer, som här kunde komma i fråga. Endast ett 
par fynd måste i korthet omnämnas.

Fig. 12. Lerkärl, f. i Danmark. i/4.

I lia delen af Wilson’s Prehistoric Annais of Scotland, 2:dra 
upplagan, ses (fig. 17) en rätmejsel och en yxa af flinta, om hvilka 
det, sid. 187, heter, att »de hittats nära Strachur i Argyleshire 
(vestra Skotland) och äro typer allmänna i Danmark, men sällan 
funna i Skotland eller någon del af de Brittiska öarna»3. Det är 
alldeles obestridligt att, örn fynduppgiften vore säker, dessa två 
flintverktyg måste hafva ansetts vara införda från Skandinavien. 
Men man torde ej kunna fullt lita på denna uppgift. Emedan den 
föreföll mig misstänkt, skref jag till Mr Joseph Anderson, den be
kante föreståndaren för museet i Edinburgh, och frågade, örn han

1 Worsaae, Nord. olda., fig. 101; Madsen, Steenalderen, pl. 45 fig. 21; 
S. Muller, Stenalderen, fig. 230.

2 H. Petersen i Årböger f. nord. oldkynd. 1881, sid. 344.
3 Dessa två fliutverktyg äro äfven afbildade i första upplagan af Mr 

Wilson’s arbete, sid. 130, men der utan någon fynduppgift.



ansåg fyndet vara tillförlitligt. Hans svar var nekande, och under 
sådant förhållande kunna vi ej taga dessa båda föremål med i 
räkningen.

Deremot eger museet i Newcastle en i England funnen sten
kammare, som lär vara af skandinavisk typ *. Hammaren, upptagen 
ur dyjord vid floden Wern- något ofvanför utloppet vid staden Sun
derland, är gjord af en finkornig, grågul och svart stenarb Formen 
är enkel, men, skrifver docenten Söderberg i ett bref till mig, »både 
Mr Road från Britisk Museum och Mr Robinson, i hvilkas sällskap 
jag besökte Newcastle, och som begge måste anses för kännare af 
den brittiska stenåldern, förklarade, att inga andra stenkammare 
af denna eller liknande typ blifvit funna på de Brittiska öarna. 
Dylika hammare äro deremot vanliga i våra museer. Lunds mu
seum har fyra sådana, i Stockholm finnas flere, och så äfven i 
Kjöbenhavn; på grund hvaraf det torde vara otvifvelaktigt, att 
hammaren blifvit importerad från Skandinavien (eller norra Tysk
land). Canon Greenwell i Durham, som också fullkomligt känner 
den brittiska stenåldern, ville icke förneka hammarens skandinaviska 
ursprung, men antog, att den blifvit importerad i nyare tid, t. ex. 
af någon sjöman, hvilket dock Mr Robinson förklarade vara all
deles osannolikt på grund af de förhållanden, under hvilka ham
maren blifvit funnen».
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* **

En omständighet, som synes mig vara värd synnerlig upp
märksamhet, är den, att flere af de föremål, som senast varit på 
tal, — knappar lika fig. 9, »armskyddare» lika fig. 10, samt lerkärl 
lika fig. 11, — inom det nordiska området anträffats under för
hållanden, hvilka visa, att de tillhöra en sen del af vår stenålder. 
Denna omständighet är af vigt derför, att samma typer i vestra 
Europa visa sig tillhöra slutet af dess stenålder eller början af 
bronsåldern. Lerkärlen af typen lig. 11 äro ju äfven i Medelhafs- 
länderna samtidiga med stenålderns sista period.

Enligt benäget meddelande af docenten Sven Söderberg i Lund. Emedan 
ett till honom gifvet löfte om en teckning af denna hammare ej ännu 
kunnat infrias, är det mig tyvärr icke möjligt att här lemna någon 
afbildning af denna för vårt ämne vigtiga fornsak.
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Häraf framgår, att skilnaden i tid mellan bronsens första upp
trädande i vestra och södra Europa å den ena sidan samt här i 
Norden å den andra ej kan hafva varit så stor, som man hittills 
vanligen förestält sig. Att någon sådan tidsskilnad måste hafva 
funnits, ligger i sakens natur, men den har måhända ej omfattat 
mer än några mansåldrar, på sin höjd ett par århundraden. Då 
Skandinavien redan under stenåldern stod i förbindelse med det 
öfriga Europa, kunna vi ock förstå, att kännedomen örn bronsens 
bruk bör hafva på jemförelsevis kort tid framträngt hit på den 
redan långt derförut öppnade vägen.

* **

Afven nordiska grafvar från stenåldern vitna genom sin form 
och sitt byggnadssätt örn ett inflytande från vestra Europas länder, 
eller öfver dessa länder från Södern.

Till vår stenålders sista tid höra ett slags i mellersta Sverige 
ej sällsynta hällkistor med ett stort hål i ena gafvelväggen. En 
sådan graf, belägen vid Röd i Lommelanda socken, norra Bohus
län, är afbildad fig. 13—15 k Flere andra äro kända från Vester
götland2, — så väl från Elfsborgs som Skaraborgs län, — och en 
från vestra delen af Östergötland3. Hålet är antingen nästan half- 
rundt, såsom å fig. 15, eller mera rundt. I senare fallet är det än 
uthugget i en enda häll, än i två intill hvarandra stälda (fig. 16).

Det förtjena!- synnerlig uppmärksamhet, att alla nu nämnda 
hällkistor tillhöra mellersta .Sverige. Från södra Sverige och det 
på stenåldersgrafvar ännu rikare Danmark är, så vidt jag vet, ingen 
enda sådan graf känd.

' Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och 
historia, I sid. 29.

2 Några äro omtalade i min Sveriges forntid, texten, sid. 124—127. 
Flere hafva sedan dess blifvit upptäckta. Se bl. a. Compte-rendu du 
Congres de Stockholm 1874, sid. 172, och Månadsbladet 1877, sid. 
425 (Karleby i Vartofta härad); Compte-rendu du Congres de Budapest 
1876, sid. 200 (Herrljunga i Elfsborgs län; jfr fig. 16); Sv. Fornm.- 
foreius tidskrift, öde bandet, sid. 8 (Brunnsgården i Gudhems och 
Öfre Sauna i Skånings härad). Andra äro upptäckta vid Backa och 
Öglunda, båda i Valle härad, samt på Kinnekulle.

3 Svenska Forum-fö renis tidskrift, 6:te bandet, sid. 47 (Sjögestad i Vreta 
klosters socken).
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Utom Sverige äro dylika hällkistor med ett stort hål i ena 
gafveln anträffade i södra England och norra Frankrike1. I mel
lersta Tyskland förekommer en liknande grafform någon enstaka 
gång2.

Fig. 14. Plan af grafven fig. 13.
Fig. 15. Södra gafvelhällen 

i grafven Jig. 13.

Likheten mellan de i fråga varande svenska hällkistorna och 
flere grafvar i länderna på ömse sidor örn Kanalen är så stor, att 
man ej torde böra förklara den på annat sätt än genom en inverkan

' Fergusson, Rude stone monuments, sid. 357, not (södra England; all
deles lik vår fig. 16), 344 och 357 (norra Frankrike, dep. Oise och 
Morbihan; den senare alldeles lik vår fig. 16); de Mortillet, Musée 
préliistorique, pl. LVU fig. 554 och 555 (norra Frankrike, dep. Seine- 
et-Oise och Oise).

2 Kruse, Deutsche Alterthumer, I: 2 sid. 37 och 38; Klopfleisch, Vor- 
geschichtliche Alterthumer der Provinz Sachsen, 2 sid. 73.

11
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från vestra Europa på vårt land1. Men den nyss påpekade om
ständigheten, att sådana hällkistor endast äro kända från mellersta 
Sverige, synes häntyda på en omedelbar förbindelse mellan denna 
del af vårt land och vestra Europa, en förbindelse som då endast 
skulle kunna hafva förmedlats genom direkt sjöfart mellan nämnda 
trakter.

Under långa tider af den historiska perioden har visserligen 
en sådan sjöfart mellan England och Göta elfs mynning varit af 
stor betydelse, liksom den i våra dagar är synnerligen liflig; men 
man har svårt att tänka sig en sådan samfärdsel på en tid, då väl 
sannolikt inga andra farkoster funnos än de ur en trädstam ur-

Fig. 16. Grafhällen i en hällkista vid Herrljunga i Vestergötland.

hålkade kanoterna. Det finnes ju också en, om än ej stor, möj
lighet, att den förbindelse, som spåras i de nu omtalade grafvarna, 
försiggått längs Nordsjöns kuster, ehuru vi för närvarande ej känna 
någon sådan graf från det tyska kustlandet eller från Danmark och 
södra Sverige.

De enstaka grafvar af detta slag, som anträffats i mellersta 
Tyskland, torde väl snarast böra förklaras genom ett direkt in
flytande från Frankrike, och behöfva således icke stå i någon 
omedelbar förbindelse med de svenska hällkistorna.

Flere fynd visa, att de svenska hällkistorna med ett hål i 
gafveln höra till stenålderns sista del, till en tid, då bronsen redan

1 I Sveriges forntid, sid. 125, har jag visserligen får 1874) uttalat den 
åsigten, att hålen i de svenska hällkistornas gaflar borde betraktas som 
ett slags minnen af ingången till gånggrifterna. En närmare undersök
ning af alla i sammanhang med frågan stående förhållanden har emel
lertid öfvertygat mig om, att en sådan förklaring icke är tillfyllest
görande.
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började blifva känd här i landet. Så har man funnit föremål af 
brons i hällkistorna vid Öglunda, Karleby och Herrljunga. Åt
minstone i de två förstnämnda är det alldeles uppenbart, att brons- 
sakerna äro samtidiga med grafvens öfriga innehåll; de lågo näm
ligen i bottenlagret, bland skeletten och arbetena från stenåldern. 
Äfven i Herrljunga-grafven lågo bronserna jemte lemningar af 
skelett på bottnen invid den med hål försedda gafveln, och det 
finnes ingen anledning att betrakta dessa föremål såsom yngre än 
den delen af grafven.

Aldre än dessa hällkistor äro de i södra Skandinavien talrika 
gånggrifterna, och den stora likheten mellan dem och många sten- 
åldersgrafvar i nordvestra Tyskland och norra Frankrike samt på 
de Brittiska öarna1 gör det otvifvelaktigt, att man äfven i denna 
nordiska graflbrm måste se ett inflytande från vestra Europa.

Att dessa grafvar böra betraktas såsom efterbildningar efter 
bostäder, liknande dem som ännu i polartrakterna begagnas, är väl 
sannolikt, men, såsom jag redan på annat ställe antydt2, behöfver 
det ej deraf blifva en följd, att de skandinaviska gånggrifterna 
måste vara bygdå efter mönstret af samtidiga skandinaviska boningar. 
Den intressanta frågan örn sammanhanget mellan boning och graf 
i detta fall är emellertid så invecklad, att jag ej här kan ingå på 
en redogörelse för resultatet af mina undersökningar derom.

Ännu äldre än gånggrifterna äro stendösarna, hvilka likaledes 
i stort antal förekomma i södra Skandinavien. Grafvar af detta 
egendomliga slag finnas dessutom i nordvestra Tyskland, Holland, 
Belgien, Frankrike och England3. Äfven denna grafform är således 
uppenbarligen ett vitnesbörd om en, låt vara medelbar, förbindelse 
mellan Skandinavien och vestra Europa långt före stenålderns slut, 
på en tid, som åtminstone ligger omkring 2,000 år bakom början 
af vår tideräkning.

Emedan de nu omtalade grafvarna återfinnas i vestra Europa, 
men så godt som helt och hållet saknas i de söder och sydost örn 
Skandinavien belägna länderna, kan någon tvekan ej finnas derom, 
att deras förekomst hos oss beror på ett inflytande vesterbrån.

1 Montelius, Sveriges forntid, texten, sid. 137.
2 Sveriges forntid, sid. 83.
3 Sveriges forntid, sid. 137. Stendösar finnas också i flere andra 

trakter, men dessa äro för aflägsna för att i detta sammanhang behöfva 
nämnas.
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Svårare, eller för närvarande kanske omöjligt, är det att af
göra, huruvida de skandinaviska folken från vester eller söder 
mottagit de husdjur och det börjande åkerbruk, som de redan under

Fig. 17. Groft slaget flintstycke, f i Tanums socken, Bohuslän. 2/3.

den yngre stenåldern hade. Att dessa vigtiga kulturelement äro 
komna hit från främmande länder, är klart; men att utvisa den 
väg, de följt, låter sig väl ännu ej göra.



Vi hafva sett, huru en förbindelse mellan våra nejder och vestra 
Europa kan spåras redan två årtusenden före Kristi födelse. Det 
är ej omöjligt, att den, örn än svagt, kan skönjas under ännu 
mycket mera aflägsna tider.

Man har nämligen i Sveriges vestra och södra kusttrakter, 
liksom i Danmark, funnit några flintverktyg, af simpel form och 
groft huggna, hvilka, trots sin enkelhet, så mycket likna engelska 
och franska flintverktyg från den äldre stenåldern, att något sam
band mellan dem måhända skulle kunna uppvisas. Ett sådant i 
Bohuslän funnet flintverktyg är afbildadt fig. 17 k

Redan för mer än tjugu år sedan har den danske fornforskaren 
Zinck1 2, — hvilken dock ej synes uppfatta frågan alldeles så som 
jag, — sökt att uppvisa likheten mellan åtta särskilda danska och 
fransk-engelska typer af detta slag. Bland dessa typer torde likväl 
en eller ett par kunna höra till cn senare del af stenåldern än de 
öfriga.

När vi komma till så primitiva former och så aflägsna tider, 
som de senast nämnda, blir det visserligen svårt att afgöra, örn en 
obestridlig likhet har sin grund uti inflytande från det ena folket 
på det andra, eller deri att menniskan för att tillfredsställa samma 
behof begagnat samma medel. Då man emellertid i länder, som 
ej ligga längre från hvarandra än de nu i fråga varande, kan upp
visa en sådan likhet icke blott i ett enstaka fall, utan i flere, 
synes man dock vara berättigad att tänka på ett inflytande, fram- 
kalladt af någon förbindelse länderna emellan.

FÖRBINDELSE MELLAN SKANDINAVIEN O. VESTRA EUROPA F. KR. F. 155

1 Montelius, Sveriges forntid, sid. 36, och i Forhandlingeme ved de 
Skandinaviske Naturforskeres litte möde i Kjöbenhavn 1873, sid. 624.

2 Zinck, »Oldsagfundene i de gamle flodgruslag» i Årböger f. nord. 
oldkynd. 1867, sid. 333 följ.


