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YNGRE BRONSÅLDERN -
EN FÖRSTA SVENSK VIKINGATID 

Av Birger Nerman 

Nordens forntid har två högkonjunkturer: bronsåldern och yngre 
järnåldern. Under den senare se vi en glänsande kraftutveckling 
i det inre, följd av en mäktig expansion utåt, vikingatågen, vilka 
i öster ha ett förspel redan under tiden ca 650—ca 800, men med 
full kraft genomförts där först under 800- och 900-talen, då sam
tidigt med expansionen i väster. 

Det börjar så småningom bli klart, att även den första högkon
junkturen haft ett liknande förlopp. Den äldre bronsålderns stor
artade uppsving i det inre har — så börjar det allt tydligare skön
jas — under yngre bronsåldern följts av en expansion. Visser
ligen har denna icke haft den väldiga omfattning som under 
vikingatiden, och visserligen synes den i huvudsak ha riktat sig 
söder och framför allt öster ut. Men i den senare riktningen har 
den tvivelsutan sträckt sig över en vid rayon. Och liksom under 
den egentliga vikingatiden synes expansionen öster ut under 
yngre bronsåldern främst ha utgått från Mellan-Sverige och Got
land. Vi börja få rättighet att — som jag i några skrifter antytt — 
tala om yngre bronsåldern som en första svensk vikingatid. 

I en rad specialundersökningar (citerade i det följande) har 
jag tagit upp olika problem i det arkeologiska materialet, som 
belysa den svenska expansionen öster ut under yngre brons
åldern. I denna uppsats skall jag giva en översikt över ämnet. 

Under stenålderns slutskede, hällkisttiden, hade i de centrala 
delarna av Skadinavien, de södra och mellersta, de tidigare kul
turmotsättningarna hävts och en mera enhetlig kultur uppstått 
med åkerbruk och boskapsskötsel som huvudnäringar. Enhetlig
heten i kulturaspekten fortsätter under äldre bronsåldern. 
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Liksom under yngre stenåldern har den skandinaviska kultu
ren under äldre bronsåldern, enligt Montelius' kronologi tiden 
ca 1800—1100 f. Kr., i utpräglad grad sitt centrum i Danmark, 
Skåne och Slesvig-Holstein. Inom dessa områden äro de för tiden 
typiska metallföremålen mycket talrika. Men även de angrän
sande, till det skandinaviska kulturområdet hörande delarna av 
Tyskland äro rika. Norr ut är metallmaterialet ifrån äldre brons
åldern ganska beaktansvärt i de viktigare delarna av Götaland 
och Svealand. Däremot har Norrland (inklusive Dalarna) ett 
mycket ringa material av metallpjäser ifrån denna tid. Från 
Norge föreligga rikare metallfynd huvudsakligen i sydväst, syd
ost och i Tröndelagen. I övriga delar av Norge liksom i Norrland 
(inklusive Dalarna) har man säkerligen i stort levat kvar i sten
ålder. 

Men icke endast kvantitativt dominerar Syd-Skandinavien oer
hört under äldre bronsåldern, detsamma gäller även kvalitativt. 
Den äldre bronsålderns lysande kulturutveckling är i eminent 
grad en sydskandinavisk företeelse. Det allra mesta av den äldre 
bronsålderns förnämliga konsthantverk, karakteriserat av en 
osviklig säkerhet i formgivningen och en ornamentik, under den 
andra perioden, »den stora stilens», sträng i linjeföringen, under 
den tredje perioden, »den sköna stilens», mera vekt förfinad, är 
anträffat i södra Sverige, särskilt Skåne, och framför allt i Dan
mark. 

Med yngre bronsåldern, enligt Montelius' kronologi tiden ca 
1100—ca 600 f. Kr., ändras i viss mån aspekten. 

Naturligtvis har inom ett så stort område som det nordiska 
bronsåldcrsområdet redan från början förefunnits en viss diffe
rentiering, om än denna varit föga påfallande. Under yngre 
bronsåldern blir den dock mera klart framträdande — en i och 
för sig naturlig utveckling från en mera enhetlig utgångspunkt 
till brytning under utvecklingens gång i rikare facettering. 

Vad fyndfrekvensen beträffar, dominerar visserligen alltjämt 
Syd-Skandinavien i betydande grad, men proportionen förskjutes 
till nordligare trakters förmån. 

Och se vi slutligen till fyndens kvalitet, uppträda nu även i 
dessa trakter föremål av tidens yppersta kvalitet. 
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Det är särskilt inom Mälar—Hjälmaronirådet och på Gotland, 
som såväl framträdandet i betydande utsträckning av en själv
ständig formvärld som uppsvinget i kvantitet och kvalitet gör 
sig gällande. 

Se vi först på Mälar—Hjälmarområdet, kunna vi som för om
rådet karakteristiska former under per. 4 och 5 nämna de s. k. 
Mälardalsyxorna (jfr nedan), vilka visserligen även uppträda i 
andra landskap, men som äro talrikast och uppenbart uppstått 
inom Mälar-bygderna.1 För per. 5 kunna vi vidare t. ex. hänvisa 
lill de stora, helt av trind ten bestående nålarna med ofta orne
rat spiralhuvud som Ekholm, Upplands bronsålder (Studier i 
Upplands bebyggelsehistoria II, Bronsåldern, Uppsala Universi
tets Årsskrift 1921), sid. 66 fig. 113. Ifrån per. 6 kunna sådana 
halsringar som vår fig. 9 med från varandra skilda och i olika 
riktning ställda grupper av parallella streck på översidan be
traktas som mellansvenska; jfr nedan sid. 273. 

I Mälar—Hjälmarområdel kommer det kvalitativa uppsvinget 
redan vid yngre bronsålderns början, med per. 4. Till full evidens 
framgår detta av Hågahögen, som med sin höjd av omkring 9 m 
och sin bottendiam. av bortåt 50 m är det nordiska bronsålders-
områdets största till denna period daterade hög och med sitt 
kungligt rika inventarium — bl. a. bronssvärd med guldprytt 
fäste, guldbelagt glasögonformat spänne och rakkniv med guld-
prytt handtag — är periodens rikaste nordiska gravfynd. Från 
den följande tiden kan erinras om det rika depotfyndet ifrån 
Härnevi prästgård i Uppland med bronsföremål ifrån per. 5 och 6 
— ett hängkärl, cn kupformig bälteprydnad, ett glasögonformat 
spänne, flera nålar, några armringar, on spjutspets, en holkyxa, 
beslag till hästutrustning m. m. Och från bronsålderns 6:te period 
kan anföras det överraskande depotfyndet från Hassle i Glans
hammars socken i Närke, ett av de märkligaste i Skandinavien, 
med en rad förnämliga arbeten av sydligt ursprung: en italiensk, 
kanske etruskisk, bronskittel, två hankförsedda bronsämbar av 
italiensk eller mellaneuropeisk härkomst, två mellaneuropeiska 
bronssvärd, jämte andra föremål av ev. nordisk tillverkning. 

1 Jfr senast Baudou, E., De svenska holkyxorna under bronsåldern, i Forn
vännen 1953 sid. 244 ff. 
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övergå vi till Gotland, uppträda även här bland föremålen 
lokalformer under yngre bronsåldern. Från period 5 och 6 mär
kas nålar av gotländska särformer, de viktigaste den stora grup
pen av skålnålar, vilka stundom nå mycket stora dimensioner, 
t. ex. Fornvännen 1939 sid. 388 f., fig. 1, 2. Vidare kan nämnas, 
att Oldeberg, Det nordiska bronsåldersspännets historia (= Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, del 
38: 3,1933), sid. 199 ff., för per. 6 påvisat en liten gotländsk grupp 
sådana spännen, a. a. fig. 186—189, med skivor av osymmetrisk 
oval form och nästan raka innerkanter, vilka skivor äro ornerade 
med en av tredubbla upphöjda linjer bildad hästskoformig figur; 
inom denna 7 grupper av koncentriska cirklar med mittpunkt 
och i mittpartiet 3 sådana grupper, varjämte på skivornas bak
sidor en handliknande figur. 

Tidigare gör sig den gotländska självständigheten gällande 
inom gravskicket. Redan under den äldre bronsåldern excellerar 
ön i ståtliga gravmonument, men de utgöras av en över stora 
delar av Skandinavien spridd typ, kumlen; Gotland har ovanligt 
många sådana av mycket stora dimensioner. Vid yngre brons
ålderns början framträder en annan grupp ståtliga gravmonu
ment, skeppssättningarna i sten, en grupp, som genom en hel 
rad undersökta sådana av fynd kan dateras till bronsålderns 
per. 4—6 och järnålderns per. 1. Även om skeppssättningar under 
ifrågavarande tid antagligen ha existerat i vissa andra områden, i 
varje fall troligen på Bornholm, äro de utan jämförelse talrikast 
— ca 325 kända — på Gotland och förete ofta även gotländska 
särdrag (jfr nedan sid. 274). Stundom äro dessa skeppssättningar 
utomordentligt ståtliga: den väldigaste, en vid Gnisvärd i Tofta 
socken på västkusten, har en längd av 45,5 m. 

Vad uppsvinget ifråga om fyndantalet under yngre bronsåldern 
på Gotland beträffar, inträder detta först med per. 5, som ensamt 
äger flera metallföremål än alla andra gotländska bronsålders-
perioder tillsammantagna. Och den 6:te perioden, som inom så 
många områden av Norden kännetecknas av en utpräglad fynd
fattigdom, är på Gotland fortfarande rik, kommer i fråga om 
tidsbestämbara föremål i fyndantal närmast efter per. 5. 

Det förnämsta vittnesbördet om rikedomen och kvaliteten hos 
den yngre bronsålderns kultur på Gotland utgör det stora depot-
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fyndet ifrån Eskelhems prästgård ifrån per. 6 med dess rika och 
vackert formade attiralj för hästutrustning, huvudsakligen i 
brons, visserligen kanske till väsentligaste del införda pjäser, 
men dock angivande rikedom på ön. 

Det är emellertid uppenbart, att Mellan-Sverige och Gotland 
under yngre bronsåldern trätt i ganska nära förbindelser med 
varandra. Relationer mellan dem ha väl funnits redan i slutet av 
äldre bronsåldern, men då blott svaga. »Die Tendenzen zur Aus-
bildung eines selbständigen o s t - und m i t t e l s c h w e d . Kul-
lurkreises, die bereits in der ä. BZ hervortreten, maehen sich in 
dieser Zeit noch deutlicher bemerkbar», yttrar Ekholm i artikeln 
Nordischer Kreis i Eberts Reallexikon der Vorgeschichte, Bd 9, 
1927, sid. 75, och avser här Gotland—Mellan-Sverige. Så vitt jag 
kan se, har Mellan-Sverige här varit den givande parten. Några 
Mälardalsyxor ifrån per. 4 och 5 ha anträffats på Gotland; det 
synes svårt att avgöra, huruvida de importerats ifrån Mellan-
Sverige eller tillverkats på Gotland. Från per. 5 ha vi vidare t. ex. 
att anteckna en stor, helt och hållet av trind ten bestående nål 
med spiralhuvud, Hansson, Harald, Gotlands bronsålder ( = K u n g l . 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, del 
37:1, 1927), pl. 30 fig. 145, kanske ett mellansvenskt importstycke 
på ön. Andra typer äro gemensamma för Mellan-Sverige och Got
land utan att det kan sägas, att typen är mera speciell för det 
ena området än det andra. Sådana äro t. ex. skivnålar med stor, 
rund, vertikalt ställd skiva och kort nål som de mellansvenska 
exemplaren Montelius, Minnen från vår forntid I fig. 1329—1332 
och de gotländska Hansson, a. a., pl. 44 fig. 178, pl. 51 fig. 186.2 

Av allt att döma ha Mälarbygderna i förhållande till Gotland 
under yngre bronsåldern innehaft ledningen. Någon motsvarighet 
lill Hågafyndet äger icke Gotland, och inga tydliga inflytelser 
ifrån denna ö kunna under ifrågavarande skede iakttagas i Mel
lan-Sverige. 

2 Ekholm, G., Upplands bronsålder sid. 70, och Hansson, Harald, Gotlands 
bronsålder sid. 43, anse formen vara mellansvensk, men då minst 7 ex. äro 
kända ifrån Gotland och antalet icke är mycket större i Mellan-Sverige, torde 
det vara riktigast at t ännu så länge endast beteckna formen som gemensamt 
mellansvensk-gotländsk. 
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Det finnes intet längre tidsskede i Nordens förhistoria, som 
visar en sådan kontinuerlig utveckling som bronsåldern; detta 
gäller såväl föremålsformer som gravskick, och även utbred
ningen av de fasta fornlämningarna markerar i stort en jämn 
fortgång. Naturligtvis har det som under alla tider förekommit 
strider och oroligheter, men bronsåldern måste i högre grad än 
andra förhistoriska skeden ha varit en lugn tid. Under en sådan 
bör befolkningen ha varit stadd i rask tillväxt. Det lyckliga 
klimat, som då rådde i Norden -— åtskilligt varmare och torrare 
än i nutiden — möjliggjorde säkerligen också en avsevärd folk
ökning. Men då folktillväxten under ostörda förhållanden i äldre 
lider kan ha gått synnerligen fort, bör maximigränsen kunna ha 
nåtts. Särskilt gäller detta de nordligare områdena. Från geo
logisk sida har möjligheten av en mindre klimatförsämring vid 
mitten av bronsåldern antytts — klimatet skulle ha blivit något 
kallare och fuktigare, om det än alltjämt förblivit åtskilligt gynn
sammare än i våra dagar — och även ett mindre bakslag i detta 
hänseende kan ha inverkat på möjligheterna för folkförsörj
ningen. Vi få alltså räkna med, att folköverskott kan ha upp
kommit. Och ett sådant bör ha sökt sig utlopp i en emigration. 

Men oavsett om det inträtt ett folkövcrskott eller ej, ger den 
historiska erfarenheten vid handen, att en kultur, som befinner 
sig i stark utveckling, ofta tar sig utlopp i expansion. 

I och med bronsålderns 4:de period inträder också en expan
sion för den nordiska kolturen, cn expansion, som sträcker sig 
över hela den yngre bronsåldern och in i järnålderns första 
period. Det är ännu för tidigt att avgöra, om den eventuella 
mindre klimatförsämring, som skulle ha inträffat vid mitten av 
bronsåldern, varit cn bidragande orsak till expansionen. 

Det är ifrån två håll expansionen utgår, ifrån Syd-Skandi
navien och Mellan-Sverige—Gotland. 

Det nordiska kulturområdet har i Tyskland under äldre brons
åldern cn utsträckning ungefär från nedre Wcser i väster till 
nedre Odcr i öster; i söder når det ned till en linje ungefär 
Bremen-Mecklenburgs sydgräns. Under yngre bronsåldern utvid
gas området någol. I söder skjuter det ned ett stycke, främst 
i sydväst. I väster når del fram till ungefär gränsen för det nu
varande Holland. Sin största utvidgning får det i öster, där det 
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sträcker sig fram ända lill nedre Weichsel. Det är tydligen dels 
fråga om en förskjutning till lands, men dels även om ett folk-
tillskott direkt över Östersjön. 

Den ifrån Syd-Skandinavien utgående expansionen har emel
lertid hållit sig inom ett jämförelsevis begränsat område. Betyd
ligt vidare går den nordligare. Denna utgår främst ifrån Mälar
dalen och Gotland. 

Se vi först på expansionen ifrån Mälardalen, kan den iakttagas 
i flera riktningar. 

Huruvida någon expansion försiggått norrut, torde vara svårt 
att avgöra. 

Som nämnt, är Norrland (inklusive Dalarna) mycket fattigt på 
typiska bronsåldcrsfynd. I själva verket finnes icke mera än ett 
50-tal pjäser (varav ca 10 i Dalarna), väsentligen föremål i brons, 
som till typen kunna dateras lill bronsåldern. De äro främst loka
liserade till kusttrakterna. Säkerligen har Norrland i huvudsak 
levat kvar i stenålder. Det är emellertid i betydande utsträckning 
svårt att särskilja vad som i stenmaterialet är att hänföra till 
stenålder och vad lill bronsålder liksom vad som bör hänföras till 
den sistnämnda ålderns äldre och yngre del. Att föremål av sten
ålderskaraktär gå ned i bronsåldern visas i viss mån av fyndens 
nivåer över havet. Av dessa kan också ses, att en mycket viktig 
gravgrupp, rösena och kumlen, vilka i Norrland främst befinna 
sig i kusttrakterna och i en obruten kedja sträcka sig upp till 
Lule älvs mynning samt vidare norrut uppträda sporadiskt, i 
stor utsträckning tillhöra bronsåldern. Det är en gravtyp, som 
beräknats på Norrlandskusten vara företrädd i ett par tusen 
exemplar. 

Norrlands typiska bronsåldersmaterial överensstämmer när
mast med det i Mälardalen. Hallström3, som anser, att Norrlands 
befolkning under såväl yngre stenåldern som bronsåldern i stort 
varit av samma ras som i sydligare delar av vårt land, men icke 
tänker sig bronsåldern i högre grad markera någon nyinvandring 
av folk söderifrån till Norrland, förmenar, att den befolkning, 
som representeras av det typiska bronsåldersmatcrialet och de 

3 Hallström, G., i Norrland, natur , befolkning och näringar, Stockholm 
1942, sid. 195 ff.; dens. i Lövånger, en sockenbeskrivning, II, Umeå 1949, 
sid. 19 ff. 
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norrländska kumlen och rösena, främst ägnat sig åt handel. Den 
handelsdrivande befolkningen bodde vid kusterna och ett litet 
stycke uppför flodlederna för att kunna ha god förbindelse med 
kulturområdena i söder, närmast Mälarområdet. Längre in i 
Norrland fanns en ambulerande jägarbefolkning, och med denna 
drev kustbefolkningen handel. Det var främst skinn och hudar, 
som inlandsbefolkningen presterade, och med dessa varor hand
lade så kustbefolkningen på sydligare trakter, antingen så att de 
besökte marknader i söder eller så att köpmän från sydligare 
trakter gjorde affärsresor till de norrländska kusterna. 

Det föremålsbestånd, som till typen kan dateras till brons
åldern, är ännu för litet för att tillåta avgörandet, om en expan
sion ägt rum under yngre bronsåldern. Redan under äldre brons
åldern ha fynd gjorts så långt norr ut som i Västerbotten, och 
längre i norr äga vi ej fynd från bronsålderns yngre del. Så 
mycket kan emellertid sägas, att av det ifrågavarande norr
ländska bronsåldersmaterialet det ifrån yngre bronsåldern är 
betydligt större än det ifrån äldre delen av skedet. Men här
vidlag bör beaktas, att man under bronsens äldre tider kan 
ha i högre grad än senare hushållat med den dyrbara metallen 
och därför oftare än senare smält om de gamla föremålen, varför 
fördelningen av det nu kända materialet på äldre, resp. yngre 
bronsåldern kan vara missvisande. 

Ha vi svårt att med större grad av säkerhet bedöma frågan 
om den mellansvenska kulturens expansion norrut under yngre 
bronsåldern, kunna vi med större bestämdhet säga, att en sådan 
ägt rum i Finland under nämnda tidsskede. 

Även Finland har ett sparsamt material av typiska bronsålders-
föremål, ehuru dock betydligt rikare än Norrlands. Fynden repre
sentera två kulturkretsar, den skandinaviska och den östeuro
peiska (kartan fig. 1). Huvudmassan tillhör den skandinaviska 
kretsen; dessa föremål sammanhänga närmast med Mälardalens 
bronsåldersfynd. Av östeuropeisk typ är endast ett mindre antal 
föremål. 

Fynden av skandinavisk karaktär ha en utpräglat västlig orien
tering. 

Under äldre bronsåldern förekomma fynden huvudsakligen i 
Egentliga Finland och västra Nyland, därtill ett fåtal ifrån Sata-
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Fig. 1. Karta över den svenska expansionen österut under yngre bronsåldern. 
1111= områden med svensk befolkning. \ \ \ \ = områden, vari svenska föremål 
anträffats eller svenska inflytelser gjort sig gällande. Säkerligen ha på flera 
hål l inom dessa även svenska kolonier varit för handen. Efter Nerman, 
Sueriges rikes uppkomst sid. 20 fig. 7. •— Map showing the eastward Swedish 
expansion during lhe late Bronze Age. / / / / = areas with a Swedish popula
tion. \ \ \ \ = areas exhibiting Swedish objects or Swedish influence. In these 

Swedish colonies were also undoubtedlg eslablished in several places. 

kunta och ett något osäkert fynd ifrån södra Österbotten. Från 
de tre förstnämnda områdena finnas gravfynd, vilka alltså vittna 
om fast bebyggelse. 

Med yngre bronsåldern blir antalet fynd av skandinavisk 
karaktär fördubblat. Och utbredningen blir vidare. Fynden 
bli talrikare i södra Satakunta i Kumo-älvens nedre dalgång, och 
ett mindre antal uppträder nu i södra Österbotten vid nedre Kyrö. 
överallt ha vi gravfynd, varför fast bebyggelse funnits överallt. 

Emellertid bör anmärkas, att längs hela Finlands Bottenhavs-
kust, liksom vi sett vara fallet längs hela Norrlands, förekomma 
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Pig. 2—i. 2. Rronsgxa. Biabaschi, krets 
Tetjuschi, guv. Kotan, Rgssland. 2 /3 . Efter 
Eura t ia »eptentrionali» ant iqua XI sid. 33 
fig, 55. — Bronze axe. Biabaschi, dist . 
Tetjuschi, gout. Kusun, Russia. 2 /3 . — .'{. Ilninsy.ru. Enligt uppgift från Con-
»tantinowo, kreis Ponewesch, Litauen, Ca 2 /3 . Efter Acta archaeologica IV 
sid. 238 fig. 1. — Bronze axe, leporlcd In be from C.onstanlinowo, disl. Pone-
ivesch, Lithiiuniu. C. 2 /3 . — ';. Brontgxa. Krets Swiju:k, Kunscliino, Kyss-
lund. i / S . Efler Tullgren. Die Kupfer- und Bronzezeit in Nord- und Ost-
liusslund I sid. 172 fig. 105. Bronze axe. Ilisl. Sivijiizk. Kuvsehino, Russia. 2 /3 . 

rosen och kummel', och nivåerna visa här som på andra sidan 
Bottenhavet, att de i stor utsträckning tillhöra bronsåldern; dock 
har den meningen framställts, att de skulle fortsätta även efter 
denna ålders slut. Även längs hela Nylands kust förekomma 
dylika gravar. Otvivelaktigt vittna dessa gravformer om en skan
dinavisk bebyggelse, och kommande fynd ur dessa kunna kanske 
ge vid handen, att den äldre bronsålderns skandinaviska bosätt
ning i Finland kan ha haft cn större omfattning än vad vi nu 
genom fynden veta. 

Men vi ha dock säkra bevis för en utvidgning av den skandi
naviska intressesfären under yngre bronsålder i Finland. Enstaka 

Meinander. C. /•'., i Nordenskiöldsamfundets Tidskrift VI, 1946, sid. 84 f. 
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Pig, 5. Tululusformud bronsprydnad. Volo-
souo, guv. Vladimir, Ryssland. 2 /3 . Efter 
Finsk tidskrift 1916 sid. 371 fig. 6. — Tutu-
lus-shaped ornament of bronze. Volosovo, 
govt. Vladimir, Russin. 2 /3 . 

fynd av skandinavisk art ifrån denna lid ha anträffats långt 
utanför det sydvästra och västra området i olika delar av Finland. 
Sädana förekomma ända upp i Lappmarken. Från Petkula by i 
Sodankylä socken i sistnämnda landskap föreligger ett depotfynd 
med 4 skandinaviska svärd ifrån per. 5. Och ännu nordligare, på 
en holme i sydöstra delen av Enare-sjön, har anträffats ett depot
fynd ifrån samma period med 4 halsringar, 3 armringar, 1 rak
kniv (?) och 1 holkyxa, de åtta förstnämnda pjäserna av skandi
navisk typ, medan den senare företräder en östlig. Dessa två 
bronsåldersfynd höra till de rikaste sådana, som gjorts i Finland. 
Ända öster ut i Karelen förekomma fynd av skandinavisk karak
tär. Hittills ha emellertid utanför sydvästra och västra Finland 
inga fynd av skandinavisk karaktär framkommit, som bevisa en 
fast bosättning. 

Det synes vara först med per. 5, som uppsvinget kommer i 
Finland; då äger också en kvalitativ uppgång rum. 

De fåtaliga fynden av östeuropeisk karaktär föreligga i skilda 
delar av landet, även på det skandinaviska området. De utgöras 
främst av bronsyxor och gjutformar till sådana. Inga äro äldre 
än den skandinaviska yngre bronsåldern; däremot synas några 
östliga föremål vara från cn senare tid, motsvarande den äldsta 
skandinaviska järnåldern. Föremålen av östeuropeisk karaktär 
föreligga som lösfynd och från boplatser. Det synes emellertid 
troligt, att en del av materialet av stenålderskaraktär från de 
utanför de sydvästra och västra delarna belägna områdena av 
Finland liksom i Norrland hårrör först ifrån bronsåldern. Från 
dessa områden äro inga bronsåldersgravar kända, ocli inan äger 
icke heller på annat säll bevis för cn fast bosättning här. 
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Det är ett invecklat problem att avgöra, huruvida redan under 
slutet av stenåldern funnits en skandinavisk, närmast från Mä
lardalen kommen, befolkning i sydvästra och västra Finland. Vi 
ha därför också svårt att bestämma, om eller i vad mån brons
ålderskulturen i dessa områden betecknar en nyinflyttning av 
folk ifrån Skandinavien och i vilken utsträckning nya kolonister 
kommit över under bronsålderns lopp. Tallgren" antar ingen 
skandinavisk inflyttning under äldre bronsåldern, men väl med 
den yngre; uppsvinget under denna tid för den skandinaviska 
kulturen i Finland skulle enligt honom bero på »krigiska inkräk
tare» ifrån Mellan-Sverige. Om denna sak torde dock vara svårt 
att döma. Men när under yngre bronsåldern specialformer kunna 
urskiljas för Mellan-Sverige, finna vi i varje fall sådana, t. ex. 
Mälardalsyxor, även i de ifrågavarande områdena i Finland så
som vittnesbörd om att de skandinaviska förbindelserna närmast 
utgått ifrån det förstnämnda området. 

Tallgren" uppfattar de utanför det skandinaviska området i 
Finland anträffade fynden av skandinavisk karaktär som min
nen av skandinaviska handelsmän eller skattupptagare bland 
den främmande befolkningen. Han menar, att dessa kunna ha 
kommit från olika håll, ifrån det skandinaviska området i Fin
land, ifrån Mellan-Sverige och ifråga om nordliga fynd även ifrån 
Trondheimstrakten, som utgjorde ett viktigt centrum under 
bronsåldern. Det var givetvis främst de finska skogarnas päls
verk skandinaverna eftertraktade. Att Mellan-Sverige spelade en 
betydande roll i denna trafik, både genom köpmän, som direkt 
trafikerade dessa givande områden, och genom stamfränderna i 
Finland som mellanhänder torde också vara naturligt att antaga. 

Men den mellansvenska expansionen har nått betydligt längre 
öster ut än till Finland (kartan fig. 1). Tallgren7 har konstaterat 
några Mälardalsyxor vid och hitom stora Volgakröken; i fig. 2 

" Tallgren, A.M., i Finskt Museum 1911 sid. 28. 
0 Tallgren, A.M., 1 Finskt Museum 1926 sid. 87 f. 
1 Tallgren, A.M., Die Kupfer- und Bronzezeit in Nord- und Ostrussland I 

( = Finska Fornm.för. Tidskr. XXV), 1911, sid. 169 ff.; dens. i Finskt Mu
seum 1911 sid. 25 ff., i Finiscb-ugrische Forschungen XII, 1912, sid. 76 ff., 
i Finsk Tidskrift 1916 sid. 362 ff. och i Eurasia septentrionalis ant iqua XI, 
1937, sid. 30 ff. 
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Fig. 6. fiöse på ön Moon, Estland. 
Efter Acta archaeologica IV sid. 2 i6 
fig. l i . — Cairn on Moon island, 
Esthonia. 

Fig. 7. Kista au kalkstensplat lor i ett 
röse vid Toomani, Muuksi, Konsuln 
socken, Virumaa, Est land. F rån S. 
Kistans längd 2,7 m. Skelettet upp
taget. Efter Beiträge zur Kunde Est
lands XIII sid. 50 med fig. 3. — Cist of 
limestone slabs in a cairn at Too
mani , Muuksi, Kuusalu par ish, Vi
rumaa, Esthonia. View from the 
south. Length of cist 2.7 m. Skeleton 
remoued. 

återges en sådan från Biabaschi, krets Tetjuschi, guv. Kasan. Ur 
Mälardalsyxan har, som Tallgren påvisat, i Ryssland uppstått en 
lokalform, kännetecknad bl. a. av att den vertikala listen saknas8; 
i fig. 4 ses en sådan ifrån krets Swijazk, Kuvschino. Denna typ 
har spritt sig väster ut ; enstaka ex. finnas ända borta i Finland. 
Detsamma gäller även andra östryska yxformer. Tallgren fäste 
sig särskilt vid, att i en grav vid Volosovo, guv. Vladimir, en yxa 
av den senare typen anträffats tillsammans med en tutulus av 
brons, fig. 5, otvivelaktigt även den återgående på en skandina
visk, närmast mellansvensk, förebild. Graven innehöll för övrigt 

8 Enligt Baudou i Fornvännen 1953 sid. 248 skulle ingen av de östryska 
yxor, av vilka han sett avbildningar, med säkerhet kunna sägas vara t i l l 
verkad i Sverige, u tan alla synas representera östryska lokalformer. Jfr dock 
t. ex. vår fig. 2. 
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Fig. 8. Fragment au brons
pincett. Moe, Ambla soc
ken, Jurvuniau, Estland. 
31 i . Efter Actu archaeolo
gica IV sid. 2i~ fig. 16. — 
Fragment of bronze pin-
cetle. Moe, Ambla parish, 
Järvamau, Flsthonia. 3 / i . 

Fig. 9. l ironshnlsring. Jäbara , Liiganuse soc
ken, Virumaa, Estland. Ca 2 /5 . Efter Sitzungs
beriehte der Gelehrten ftstnischen Gesellschaft 
1925 sid. 127 fig. 5 : 1 . — Ring collar of bronze. 
Jäbara , Liiganuse parish, Virumaa, Esthonia. 

C. 2 /5 . 

endast en klubba av sten, en föremålsgrupp, som icke förekom
mer i tidens nordiska gravar. Icke-nordiskt var gravskicket, jor
dande; under ifrågavarande tid saknas skelettgravar i Norden. 
Graven bör därför visserligen ha rymt en i Ryssland född man, 
men en man med skandinaviska traditioner. Att två av tre före
mål i samma grav förete mellansvenska inflytelser visar, att dessa 
i östra Ryssland böra ha varit jämförelsevis starka och därför 
icke ha varit hastigt övergående. 

Tallgren har velat tyda här refererade förhållanden så, att un
der yngre bronsåldern mellansvenska kolonier anlagts i östra 
Ryssland; dessa skulle ha bestått under åtskillig tid framåt och 
under icke obetydlig tid ha upprätthållit förbindelser väster ut. 

Inom ytterligare ett område finna vi under yngre bronsåldern 
mellansvenska inflytelser. Men här uppträda även gotländska 
sådana. Det gäller Balticum.0 

• En behandling av dessa inflytelser i Nerman, B., Die Verbindungen 
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Fig. 10. Plan au två skeppssät tningar vid Llbe, Lubezere, krets Tulsi, Kurlund, 
Lettland. Av J. Doring. Det nordvästra skeppets längd 9,85 m, det sgdöstras 
7,60 m. F.fler Congressus secundus archaeologorum balticorum sid. I i i fig. 2. 
— Plan of two boat-shaped enclosures of stones al Libe, Lubezere, dist. Tulsi, 

Courland, Latvia, Drawing by J. Doring. Length of NW 
enclosure 9.85 m, of SE enclosure 7.60 m. 

Balticums material av typisk bronsålderskaraktär är liksom 
Finlands ej talrikt, ehuru rikare än detta. Som naturligt är, till
tar det i rikedom från norr till söder. Säkerligen har man här 
liksom fallet varit i Nord-Skandinavien och Finland i väsentlig 
grad alltjämt befunnit sig i stenålder. 

Skandinaviska inslag förekomma under hela bronsåldern (kar
tan fig. 1). Under dess förra hälft bestå de uteslutande av före
mål; inga gravar av skandinavisk typ äro kända. De ifråga
varande föremålen äro fåtaliga och förekomma endast i Estland. 
Då de flesta ha paralleller i det nordiska kulturområdet i Finland, 
torde de i regel ha kommit ifrån detta håll. 

Under yngre bronsåldern blir det nordiska inslaget i Balticum 
betydligt starkare, och nu kunna vi också konstatera gravar av 
skandinaviska former. I själva verket är i Balticum norr om 
Diina föremålsbeståndet nu till övervägande del skandinaviskt. 
Då åtskilliga av typerna icke äro kända från Finland och grav
formerna likaledes icke konstaterade där, har man tydligen 
främst att räkna med direkta förbindelser Skandinavien—Balti
cum. Det är huvudsakligen från Mellan-Sverige och Gotland, som 
inflytelserna kommit. 

Detta framträder visserligen icke så mycket i fråga om före
målstyperna, som i stort äro mera allmänt nordiska. Likvisst 
finnas för Mälardalen liksom för Gotland typiska föremål. Så har 

zwischen Skandinavien und dem Ostbalt ikum in der Bronzezeit und der 
älteren Eisenzeit i Acta archaeologica IV, 1933, sid. 237 ff. 

t 
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Fig. 11. Bronsnål . Roualls, Vänge 
socken, Gotland. SHM inu.-nr 10i21. 
1/1. — Bronze pin . Rovalls, Vänge 
parish, Gotland. 1/1. 

en Mälardalsyxa anträffats vid Krustpils (Kreutzburg) vid Diina 
ca 10 mil ifrån Riga, och en dylik yxa, fig. 3, härrör enligt upp
gift ifrån Constantinowo, krets Ponowesch, norra Litauen.'0 Om 
lerkärl av gotländsk typ ifrån Kurland skall straxt talas. 

Det skulle emellertid vara förhastat att enbart av förekomsten 
av mellansvenska och gotländska föremålsformer i Balticum un
der yngre bronsåldern draga slutsatser om en skandinavisk 
bosättning där. Åtskilliga av föremålen ha upptagits ur inhemska 
gravar och behöva endast vittna om handelsförbindelser eller 
förbindelser av annat slag över Östersjön. 

Men vi äga även grupper av gravar av skandinavisk typ under 
yngre bronsåldern i Balticum och kunna därför draga slutsatser 
om skandinaviska kolonier där under denna tid. 

Man känner ifrån Estland, framför allt utmed nordkusten och 
90 Möjligen fragment av ännu en Mälardalsyxa i Lett land, från fornborgen 

Klangu kalns, krets Riga, avbildad i Senatne un mäksla 1936 I sid. 65 fig. 18. 
Om elt par yxor ifrån Estland och Vitryssland, vilka snarast kunna bet rak
tas som efterbildningar t i l l Mälardalstypen, se Tallgren, A. M., i öpeta tud 
Eesti Seltsi Toimetused XXX, 1938, sid. 721 ff., och Sturms, E., i Regionale 
Unterschiede in den Beziehungen zwischen dem Ostbalt ikum und Skandina
vien in der Bronzezeit ( = Contributions of Baltic University, Pinneberg, 
1947, No. 53 sid. 3 ) . 
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Fig. 12. Svärdshundlag au brons. Koban, Kaukusus. 2 /3 . Efter E. Chantre, 
Recherches anlhropologiques dans le Caucase II Atlas pl. VI fig. 1. •—-

Sword hil t of bronze. Koban, Caucasus. 2 /3 . 

på Ösel, Dagö och Moon, flacka, vanligen runda rosen eller kum
mel eller stenblandade högar, i vilka befinna sig en eller flera 
manslånga, av kalkstensplatlor bestående kistor, i regel med 
skelett, men stundom med bränning; i fig. 6 se vi ett sådant röse 
ifrån Moon och i fig. 7 kistan i ett dylikt ifrån mellersta delen 
av Estlands nordkust. Ofta äro gravarna fyndtomma, och eljest 
förete de i regel ett mycket sparsamt och okarakteristiskt grav
gods. Men i sådana gravar ha stundom skandinaviska föremål 
anträffats. Ett sådant är bronspincetten fig. 8, daterbar till 
yngre bronsåldern; den har upptagits ur en dylik grav med 
skelett, men utan tydlig kista, vid Moe, Ambla socken, Jär-
vamaa, i mellersta delen av norra Estland. Ett annat skan
dinaviskt föremål se vi i bronshalsringen fig. 9, vilken snarast 
är karakteristisk för Mälardalen och närmare kan dateras till 
per. 6; den har upptagits i en grav av ifrågavarande slag med 
skelett vid Jäbara, Liiganuse socken, Virumaa, i östra delen av 
Estlands nordkust. Nu känna vi hittills liknande gravar, närmare 
bestämt skelett i stenblandade högar med kistor, blott ifrån Got
land, där de troligen uppträda redan under bronsålderns sista 
period och säkert äro betygade under järnålderns första. Man 
vill därför snarast länka på gotländska kolonister. Ehuru hittills 
inga paralleller lill de estniska gravarna äro kända ifrån Mälar
dalen — vår kunskap om gravskicket där under ifrågavarande 
tid är dock mycket sporadisk — kunde halsringen fig. 9 tyda 
på ett inslag även ifrån detta håll. Den svenska kolonisation, 
som vi här mött, synes vara sen, böra förläggas till bronsålderns 
slut och järnålderns början.10 Det synes möjligt, att besläktade 

10 I samma grav som bronshalsr ingen fig. 9 anträffades j ämte en enkel 
bronsarmring två jä rnknivar , vilka visa, att graven t i l lhör j ä rnå lderns början. 
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gravar i den öster om Rigabukten belägna delen av Lettland 
kunna härröra ifrån en skandinavisk kolonisation; emellertid 
är här de sparsamma fyndens vittnesbörd ännu icke tydligt. 

Men på västkusten av Rigabukten ha vi klara bevis för en got
ländsk kolonisation. Här känner man 9 skeppssättningar i sten, 
8 i krets Talsi, 1 i den angränsande krets Ventspils, och man äger 
antydningar om ytterligare några i den förra kretsen." De flesta 
visa särdrag, som man blott känner ifrån Gotland. Så förete 6 
skepp glest placerade stenar, vilka i sättningarnas mitt äro låga 
och tilltaga mot ändarna; stävstenarna och stundom mittstenarna 
äro resta, de andra ligga. Denna typ synes eljest vara känd blott 
ifrån Gotland, där den är vanlig. En anordning av två och två 
skepp i linje med varandra förekommer i 3 fall bland de lettiska 
skeppen, ett par ifrån Libe, Lubezere, i Talsi återgivet i fig. 10, 
och detla synes för övrigt blott vara betygat ifrån Gotland. Tyvärr 
blevo alla de lettiska stensättningarna på ett för vår tid mindre 
tillfredsställande sätt undersökta under andra hälften av 1800-
lalel. Samtliga skeppen innehöllo brandgravar. Dessa voro dels 
av typer överensstämmande med dem i gotländska skepp, dels 
sådana, som avvika från de i Skandinavien brukade. Av fynd 
känner man endast lerkärl, och av allt att döma ha vi att finna 
de närmaste parallellerna på Gotland. Det bör alltså vara fråga 
om en gotländsk koloni, vilken dock med tiden mistat kontakten 
med moderlandet och genomgått en egen utveckling. 

Men Skandinaviens förbindelser under yngre bronsåldern ha 
gällt områden ännu längre öster ut än östra Ryssland, och här 
kommer Gotland främst i fråga. 

Särskilt gälla dessa förbindelser Kaukasus, där under ifråga
varande tider en synnerligen rik kultur blomstrade. 

Ett gotländskt depotfynd från Rovalls i Vänge socken, daler-
bart till per. 5, innehåller bl. a. den i fig. 11 avbildade bronsnålen, 
som är prydd med ett människohuvud, över vilket ett vädurshu-
vud. Det är ett otvetydigt kaukasiskt föremål'2; sådana vädurs-

11 Om dessa lettiska skeppssät tningar se närmare E. S turms i Congressus 
sccundus archacologorum bal t icorum Rigae, 19.—23. VIII. 1930, Riga 1931, 
sid. 111 ff. 

12 Arne, T.J . , i Rig 1926 sid. 28; Hansson, Harald, Gotlands bronsålder, sid. 
44 f., med hänvisning till Oscar Almgren för den kaukasiska härkomsten. 
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Fig. 13. Fragmentar isk tutulus uv brons Pig. I i . Fagelfiyur au brons, 
med fågelfignr. Blekinge. 2 /3 . Efler Koban, Kuukusus. 1/1. Efter 
F.lblnger Jahrbuch 15 Taf. X fig. u, b. Muteriali po archeologii Kau-
- - Frugmentary lululus of bronze wilh kuzu VIII pl. XXXV fig. 2. — 
bird figure. Blekinge. 2 /3 . Ilird figure of bronze. Koban, 

Cnucasu». 1/1. 

huvuden äro typiska för kaukasiska föremal ifrån ifrågavarande 
tid, då de uppträda på pjäser av skilda slag, t. ex. svärdshand
taget av brons fig. 12. 

Inflytelser ifrån den kaukasiska formvärlden visa sig på 
ganska många nordiska föremål ifrån per. 4 li av bronsåldern 
och per. 1 av järnåldern. Ifrån per. 4 känner jag endast en sådan 
pjäs, en fragmentarisk fågeltululus i brons ifrån obekant fyndort 
i Blekinge (paralleller i Mecklenburg), fig. 13, med vilken kunna 
jämföras sådana kaukasiska fågelbildcr i brons som fig. 14." 
Från per. 5 och 6 liksom från järnålderns l i s ta period kunna 
framdragas flera fall; vi måste dock här begränsa oss till vart
dera ett. På Gotland finnas några fynd med toppiga bronsspira-
ler, vilka utgjort avslutning på föremål, och åtminstone ett av 
dessa fynd, frän en grav från Ardags i Ekeby socken, kan dateras 
lill per. 5. En bronsögla med ändarna utformade till sådana top
piga spiraler, lig. 15, föreligger som lösfynd ifrån Väster Ramnebo, 
Misterhults socken, Kalmar läns fastland. Sådana spiralavslut-
ningar äro typiska för Kaukasus under ifrågavarande tider på 
spiralformadc bronsarmband m. ni.; i fig. 16 ses en bronsögla 

13 De kaukasiska förebilderna påpekade av /(. Nerman i Elbinger Jabr -

l.iuli 15, 1038, sid. :>-' I. 
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Fig. 15—16. 15 Bronsöyla med toppformigt spiraluppl indade ändar . Väster 
Ramnebo. Misterhults socken, Småland. Ca i / 9 . Efter Gotländskt arkiv 19i2 
sid. 13 fig. 1. — Bronze loop with conical, spirally coiled ends. Väster Ram
nebo, Misterhult parish, Småland. C i / 9 . — 16 Bronsögla med toppformigt 
spiraluppl indade ändar . Kuban, Kaukasus. 1/1? Efter Matcriali po archeologii 
Kaukaza VIII pl. XXXIV fig. 5. — Bronze loop with conical, spirally coiled 
ends. Koban, Caiicasus. 1/1? 

som den ifrån Småland.11 Från per. 6 kan anföras den vid Vallby 
i Veddige socken, Halland, funna bronsnålen med platt över-
stycke, fig. 19, från vilket åt vardera sidan utgår en spiral, och 
denna nål måste ha förebilder i sådana kaukasiska nålar som 
fig. 20. Att ännu under järnålderns första period dessa inflytelser 
kunna iakttagas, visas av t. ex. en unik gotländsk bronsnål, fig. 17, 
ett lösfynd ifrån Hexarve i Buttle socken, vilken torde återgå på 
kaukasiska förebilder som fig. 18." Under sistnämnda tid kan 
kanske också ett inflytande ifrån skyterna i Syd-Ryssland på
visas i Skandinavien; man har pekat på, att gotländska brons
skivor som Almgren—Nerman, Die ältere Eisenzeit Gollands Fig. 
12—14, 23—25 ha paralleller därnere." 

Inflytelser på den nordiska formvärlden kunna även konsta
teras från den rika kultur, som under dessa tider liksom i Kau
kasus var för handen i Luristan i nordvästra Persien." Så ha 
otvivelaktigt den hamrade och med drivna ornament försedda 
bronsskålen fig. 21 och cn snarlik dylik, vilka föreligga i ett 
depotfynd ifrån 5:te perioden ifrån Hökbacken på Badelunda-

" De kaukasiska förebilderna påpekade av B. Nerman i Gotländskt arkiv 
XIV, 1942, sid. 12 ff. 

1S Nerman, B., i Ymer 1933 sid. 288. 
18 Arne, T.J. . i Rig 1926 sid. 28. 
" Inflytelserna påvisade av T . J . Arne i Euras ia septentrionalis ant iqua 

IX, 1934, sid. 280 ff. 
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Fig. *7—20. 17. Bronsnål . Hexarue, Bullie socken. Gotlund. 1/2. Efter Alm
gren—Nerman, Die ältere Eisenzeit Gotlands fig. 10. — Bronze pin. Hexarve, 
Bullie parish, Gotland. 1/2. —• 18. Bronsnål . TU på sgdslut tningen av det 
kaukasiska bergmassivets mit t . 31 i . Efter Eurusia septentr ionalis an t iqua VII 
sid. 15i fig. 5. — Bronze pin. From TU on lhe south slope of the central Cau-
casus. 3 / i . — 19. Bronsnål . Vallbg, Veddige socken, Halland. 1/2. Efter Mon
telius, Minnen från vår forntid I fig. H 7 1 . — Bronze pin. Vallby, Veddige 
parish. Hulland. 1/2. — 20. Bronsnål. Kumbulte nära Koban, Kaukasus. 1/2. 
Efter Eurasia septentr ionalis ant iqua VII sid. 165 fig. 28 a. — Bronze pin. 

Kumbulte near Koban, Caucasus. 1/2. 

åsen i Hubbo socken i Västmanland, förebilder i hamrade brons-
skålar ifrån Luristan som fig. 22. 

Men det mest överraskande är, att paralleller kunna påvisas 
mellan Skandinavien å ena sidan och Sibirien, norra Kina, ja, 
kanske Bortre Indien, å den andra. Så måste det finnas ett sam
band mellan djurhuvudena på t. ex. ett processionsredskap i 
brons, fig. 24, från mossfyndet från Svartarp i Åsle socken i Fal
köpingstrakten från per. 5 eller på stävarna till hällristnings-
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Fig. 21. Bronsskål. Hökbacken på Badelundaåsen, Hubbo socken, Västman
land. 2 /3 . Efler Montelius, Minnen frän når forntid I fig. 1H3 a, b. — Bronze 
bowl. Hökbacken on lhe Iludelundn ridge, Hubbo parish, Västmanland. 213. 

skeppet från den s. k. Blandskogen i Boglösa socken i Enköpings-
trakten, fig. 23, och stenbocksfigurer ifrån Sibirien och norra 
Kina, av vilka cn på ett stångbeslag i brons från det sistnämnda 
området återges i fig. 25.1S Ja, man frågar sig, om icke det till 
cn kvinnofigur utformade skaftet på en bronskniv ifrån Itzehoe 
i Holstein, fig. 26, och det som ett liknande kvinnohuvud utbil-

18 För paral lel ler mellan Gotland och Sibirien—norra Kina se T .J . Arne i 
Mannus 1932 sid. 16 ff. ocli i F ö r m ä n n e n 1034 sid. 239 ff., och B. Nerman 
i Fornvännen 1939 sid. 337 ff. 
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Fig. 22. Bronsskäl. Luristan, Persien. 2 /3 . Efter F.urusiu seplenlrionulis unt i -
quu IX sid. 281 fig. 16, 17. — Bronze bowl. Luristan. Persia. 2 /3 . 

dadc skaftet på en bronskniv från Javngyde, Aarhus Amt, Jyl
land, ha samband med till kvinnobilder utformade skaft på 
bronsknivar ifrån Annam i Indo-Kina som fig. 27." 

Man synes lättast kunna förklara dessa förvånande överens
stämmelser mellan Skandinavien och Kaukasus—Asien, om man 
antar, att typernas uppkomstområde — kartan fig. 28 — är Kau-

» Nerman, II., i Finska Fornm.för. Tidskr. XLV, 1945, sid. 111 ff. 
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Fig. 23. Hällr istningsskepp. »Brandskogen», Boglösa 
socken, nära Enköping. Efter teckning i SHM. — 
A ship carved in the rock. »Brundskogen» forest. 
Boglösa par ish, near Enköping. 

kasus och Persien och att de därifrån spritt sig dels öster ut, 
dels åt nordväst (även väster ut, till Hallstatt-kulturcn i mel
lersta Europa, har en ström gått, dock, efter vad vi hittills känna, 
bringande andra typer dit än dem till Norden). Vad förbindel
serna åt nordväst beträffar, få vi räkna med, att sådana gått över 
de förmodade mellansvenska kolonierna vid och väster om stora 
Volgakröken. Men då vi genom fynd veta, att Kaukasus även 
sträckt sina förbindelser till området norr om Svarta havet och 
på vattenvägarna norr ut därifrån, ha väl de västligare vägarna 
genom Ryssland till Skandinavien, vilka ju äro kortare, varit de 
vanligare, kanske främst Dnjestrlinjen. 

Det är möjligt, att de första kolonierna från Mellan-Sverige 
och Gotland haft sin orsak i överbefolkning. Men snart ha säker
ligen handelsförbindelserna med kolonierna och kanske än mera 
med de rika områden, som kunde nås från dem, kommit att 
framträda. De ha bragt rikedomar till modcrområdena och där
med skapat makt för dem. Det kan vara tillåtet att göra en paral
lell. När några århundraden tidigare de kretensiskt-mykenska 
storväldena byggdes upp, hade de som viktiga förutsättningar 
vidsträckta och rikedomsskapande handelsförbindelser och be
sittningar över haven. Varför kan icke, fastän i mindre skala, 
något liknande ha varit fallet i Mellan-Sverige—Gotland? Expan-
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Fig. 2 i . Djurhuvuden på processions-
redskap au brons. Svartarp, Åsle soc
ken, nära Falköping. Ca 1/2. Efter 
Falbygden i sid. 69 fig. 6. —• Animal 
heads on processional requisites of 
bronze. Suartarp, Åsle par ish, near 

Falköping. C. 1/2. 

Fig. 25. Stångbeslag au brons. 
Norra Kina. 1/2. Efter Fornuännen 
193i sid. 2i0 fig. 3. — Pole mount 

of bronze. N. China. 1/2. 

sionens omfattning synes i varje fall även här bäst kunna för
klaras genom att förutsätta ett större välde med en icke alltför 
obetydligt utvecklad organisation. Man torde få räkna med, att 
erövringarna i så fall liksom under den verkliga vikingatiden 
främst ägt rum från Mälardalen, ty härifrån har man expanderat 
i olika riktningar. Hågahögen tyder genom sina dimensioner och 
fyndens prakt på en makt, som må kallas kunglig; har det fun
nits ett mellansvenskt-gotländskt rike, bör därför centrum vid 
denna tid ha varit förlagt till fastlandet. Men liksom under 
vikingatiden har det i främsta rummet varit gotländingarna, som 
haft hand om handeln. Ett talande skäl för detta är, att de öst
liga inflytelserna ingenstädes göra sig så starkt gällande som på 
Gotland. Man får föreställa sig, att gotländska handelsmän under 
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Fig. 26—27. 26. Brontkniv. Ilzehoe, Holstein. 1/1. 
Efter Finska Fornminnesföreningens Tidskrift 
XLV sid. 112 fig. 1. — Bronze knife. Ilzehoe. 
Holstein. 1/1. — 27. Bronskniv. Döng-son intill 
Thanh-hoå, norra Annum. i / 5 . Efter Finska 
Fornminnesföreningens Tidskrift XLV sid. I i i 
fig. 3. — Bronze knife. Dong-son near Thanh-
hoå, JV. Annam. M5. 

yngre bronsåldern givit sig ut på vägarna öster och sydost om 
Östersjön. Även folk ifrån andra delar av Norden ha väl sökt sig 
ut på dessa handelsvägar, men i betydande grad ha säkerligen 
de östliga inflytelserna förmedlats av gotländingarna till de 
andra stammarna i Norden. Det är väl icke omöjligt, att nordiska 
och kaukasiska köpmän någon gång stött samman på handels
vägarna i Öst-Europa, men i regel har väl handeln mellan dem 
förmedlats av mellanhänder. 

Ett stycke in i den första järnåldcrsperioden upphöra de mel
lansvenska och gotländska förbindelserna öster ut. Orsaken får 
sökas i den vid övergången mellan brons- och järnåldern inträ
dande kulturncdgången i Norden, främst förorsakad av den stora 
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klimatförsämringen. Det försämrade klimatet drev stora delar 
av befolkningen att utvandra, de kvarvarande nedsjönko i fattig
dom och förmådde ej upprätthålla de befruktande förbindelserna 
med rika utomnordiska områden. Gotland utgör jämte Bornholm 
det enda område i östra Skandinavien, som har en jämförelsevis 
rik första järnåldersperiod; det gäller dock blott den äldre delen 
av skedet. Det står i överensstämmelse med detta förhållande, 
att Gotlands östliga förbindelser upprätthållas ett stycke in i 
denna period. 

Därmed avslutas ett märkligt skede i Mellan-Sveriges och Got
lands historia, ett skede, som varat sedan yngre bronsålderns 
inträde och som gör skäl för namnet en första svensk vikingatid. 

SUMMARY 

Birger Nerman: The Late Bronze Age 
Viking Age. 

A First Swedish 

During the late Bronze Age a fairly rapid development takes place, both 
quanti ta t ively and quali tat ivcly, in the Mälar-Hjälmar district and in Got
land; the finds are still most numerous, however, in the soutlicrnmost parts 
of the Scandinavian cul tural area. Each of the first-mcntioned localitics 
creates its own special types, but at the same t ime tlicre is evidence of 
a combined Central Swcden-Gotland cul tural area. 

The warm, dry climate and comparatively pcaceful conditions prevailing 
in the Bronze Age must have resulted in a large inerease in population, 
which in its turn must have sought an outlct in expansion. There are indeed 
signs of such activity baving originated from South Seandinavia and from 
Central Sweden-Gotland. 

If we confine ourselves to this lat ter expansion and first examine that 
originating in the Mälar valley, we find tbat tlie westerly Bronze Age culture 
in Finland, which is an offshoot of that in the Mälar valley, has extended 
further, individual finds of Scandinavian character from the late Bronze 
Age baving been found outside tbis area. 

The expansion from tlie Mälar valley also affected areas in tlie neighbour
hood and on this side of tlie great bend of the Volga. Here so-called Mälar 
valley axes have been found (e. g. Fig. 2) as well as an east Russian local 
form of tbis type (Fig. 4) and from here comes a tu tu lus (Fig. 5) dcrived 
from a Central Swedish prototype. These finds have been interpreted as 
proof of a Swedish sett lement in these par ts . 

The Baltic countries exhibit both Central Swedish and Gotland elements 
during the late Bronze Age. During the early Bronze Age the Scandinavian 
elements are weak and restricted to Esthonia, but during the late Bronze 
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Age they becomc much stronger. Among other things at least two Mälar 
valley axes (one shown in Fig. 3) have been discovered. But groups of 
graves of Scandinavian type are known from the late Bronze Age of the 
Baltic countries, al though not from their early Bronze Age: from Esthonia 
low cairns or barrows of ear th and stones (Fig. 6) wi th man 's length 
cists (Fig. 7), usually containing skeletons but also wi th cremated remains, 
in which Scandinavian objects have been found (e. g. the pincette in Fig. 8 
and the ring collar in Fig. 9, the lat ter a type from Central Sweden). For 
the period in question such skeleton graves are otherwise only known from 
Gotland. This colonization continued into the beginning of the Iron Age. 
Further , there is a group of nlne boat-shaped enclosures (e. g. Fig. 10) from 
the west coast of the Gulf of Riga, whose sbapes, grave sanctuaries and 
contents (clay vessels) reveal their origin from a Gotland colony. Certain 
non-Seandinavian features in the construction of some of the grave sanctu
aries show tha t the colony bad gradually löst contact wi th the mother land. 

But Seandinavia, pr imari ly Gotland, also bad connections further east. 

This applies par t icular ly to the Caucasus. The pin in Fig. 11 from Gotland 
is Imported from there (cf. Fig. 12). Caucasian influence can be detected in 
several objects: from per. 4 of the Bronze Age a tu tulus wi th bird figure 
from Blekinge (see Fig. 13, cf. Fig. 14), from per. 5 a loop from Småland for 
instance (see Fig. 15, cf. Fig. 16), from per. 6 a pin from Halland for 
instance (see Fig. 19, cf. Fig. 20), from per. 1 of the Iron Age a pin from 
Gotland (see Fig. 17, cf. Fig. 18). 

Influenccs are also obscrvablc from Luris tan in west Persia, e. g. the bronze 
bowl in Fig. 21 from Västmanland from per. 5 (cf. Fig. 22). 

What is most surprising, however, is tha t parallels can be found between 
Seandinavia on the one hand and Siberia, North China and perhaps even 
Indo-China on tlie other. Thus the animal beads on processional requisites 
(Fig. 24) from the neighbourhood of Falköping belonging to per. 5 and the 
an imal heads on stern and stern of the rock-carved ship (Fig. 23) from 
»Brandskogen» forest near Enköping have counterparts in Siberia and North 
China (Fig. 25). Indeed, a knife from Holstein (Fig. 26) and a similar one 
from Ju t land may have affinitles wi th knives in Annam (Fig. 27). These 
types probably originated in the Caucasus and Persia, whence they spread 
both to the north-west and to the east. 

Commcrcial intercourse wi th the east brought ricbes to the mother land 
areas. The expansion may perhaps best be explained by assuming a fairly 
large Central Sweden-Gotland realm with its centre in tha t case in the 
Mälar valley. It was from bere that the conquests were made, t rading 
activities being mainly left to the people of Gotland. Gotland and presumably 
even other Scandinavian t raders evidently made their way to the east and 
south-cast of tlie Baltic Sea during the late Bronze Age, and it is not 1m-
possible tbat Scandinavian and Caucasian merchants sometimes met in 
eastern Europé. A bit into per. 1 of the Iron Age tlie Central Swedish and 
Gotland connections with t lic east come to an end. 
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