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REGIONALA GRUPPER I NORDEN UNDER 
YNGRE BRONSÄLDERN 

Av Evert Baudou 

Redan i början av 1870-talet påvisade Montelius, att en bestämd 
holkyxtyp var utmärkande för Mälardalen under yngre brons
åldern. Sedan dess ha flera forskare visat, att vissa typer av t. ex. 
nålar, halsringar och spännen förekomma inom mindre, begrän
sade områden under bronsåldern. 

Om man söker den regionala grupperingen, så är naturligtvis 
sådana företeelser som gravarnas konstruktion, gravinventariels 
och depåfyndens sammansättning viktigare än de enskilda före-
målslyperna. 1 denna uppsats la vi emellertid blott hänsyn till 
vissa bestämda föremålatyper. Vi skola försöka följa huvudlin
jerna i utvecklingen i Norden under per. 4—0 med hänsyn till de 
regionala grupperna i den män dessa kunna konstateras med 
hjälp av utbredningskartor över holkyxor, nålar och halsringar. 
I en del fall tas annat material till jämförelse.1 De nordligaste 
och östligaste landsdelarna, som beröras av östlig bronsålders-
kultur, lämnas utanför. Det måste framhållas, alt bloll det för 
sammanhanget viktigaste tas upp. Bland del utelämnade är större 
delen av halsringarna från per. 6 samt nålarna i Danmark under 
per. 6. 

Den vanligaste holkyxtypen i Norden under per. 4 har insänkta, 
rektangulära eller Y-formiga fält på yxans övre del (Montelius, 
Minnen från vår forntid [förkortas: Mn] 1057—61; Broholm, 
Danske Oldsager IV [förkortas: DO IV| 22—25). I Danmark äro 
ca 130 kända, varav ca 55 från Själland, i Sverige ca 115, varav 

1 Till grund för uppsatsen ligger material frän större delen av Nordens 
museer samt från ett mindre antal museer i Nordtyskland. En del material 
har välvilligt ställts till förfogande av- l:e antikvarie A. Oldeberg, professor 
E. Sprockhoff och professor P. V. Glob. 
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ca 65 i Skåne, samt i Norge 5. Karta 1 visar, att dessa yxor äro tal
rikast på norra Själland och i Skåne.' En grupp ligger på östra 
Fyn, en annan på Nordjylland. På norra Själland förekomma flera 
varianter, som i enstaka exemplar gått över till Nordjylland.3 I 
Sverige och Norge äro yxorna norr om Skåne ganska jämnt förde
lade ungefär lill linjen Uppsala—Stavanger med enstaka exemplar 
nordligare. I Tyskland äro blott 26 kända.4 Gjutformar äro funna 
på Nordjylland, i Skåne och Västsverige samt i Austagder och sä 
långt norrut som i Sogn og Fjordane. Att en del av de danska 
yxorna skulle kunna komma från västtyskt område, som Broholm 
säger, är inte troligt.5 Yxornas och gjutformarnas utbredning 
tyder i stället på att en del av de i Tyskland funna yxorna kan ha 
nordiskt ursprung. 

Den oftast förekommande nållypen inom det nordiska området 
under per. 4 har klotformigt huvud med små, vårtformiga knop
par (Mn 1322, DO IV 61—62). Skaftet är mer eller mindre böjt i 
sin övre del. Typen förekommer mycket talrikt i Danmark och 
är vanlig även i Nordtyskland. Utbredningen i Tyskland överens
stämmer nära med kartan över de nämnda per. 4-yxorna.6 I 
Sverige är blott ett tiotal kända, från Skåne, Västsverige och Got
land. I Norge finns ingen. Uppkomstområdet är Danmark, där 
förstadier finnas.7 Dessa nålar tillhöra i regel per. 4, men flera 
slutna fynd visa, att typen går in i per. 5. De sena nålarna ha of I a 
litet, klotformigt huvud och kraftiga knoppar med små ändskivor 
(DO IV 63, Broholm, Danmarks Bronzealder III [förkortas: 
DB III] grav 1078—79, 1132). På norra Själland finns en per. 4-
variant med skaftet snedstreckat under huvudet.8 

2 Yxor utan närmare angiven fyndort (ej inlagda på kar tan) : Danmark 33. 
Sverige 32, varav Skåne minst 14, Norge 1, Tyskland 5. En yxa från Eisleben 
ligger just nedanför kar tans kant. Genom förbiseende har en yxa från 
Medelpad och en från Ångermanland ej lagts in på kartan. 

1 P å kar tan ha varianterna på norra Själland ej skilts frän huvudtypen. 
4 E. Sprockhoff, Jungbronzezeitliche Horlfunde Norddeulschlands, Per. IV. 

s. 29. Utbredningen inom Tyskland på karta 1 är angiven med Sproek
hoffs förteckning som grund med enstaka kompletteringar. 

s DO IV, s. 17. 
0 Sprockhoff, a. a., karta 19. 
7 S. Muller, Bronzealderens Kunst, s. 29; H. C. Broholm. Studier ovcr den 

yngre Bronzealder i Danmark, s. 99; Sprockhoff, a. a., s. 40. 
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Karta 1. Holkyxor av per. 4-lyp med insänkta fält. Q / fynd med 1 ex., 
<§) 5 fynd med vartdera I ex., @ depåfynd innehållande mer än 1 ex., ^ g j u t 
formar. — Tullenbeile vom Typ der Per. IV mit seitlichen Blenden. 0 / Fund 
mit 1 Expl., ® 5 Funde mit je 1 Expl., @ Horlfunde mit mehr als 1 Expl., 

j»±. Gussformen. 

8 En sådan nål är funnen i Skåne. Ännu en förvaras i länsmuseet i Lin
köping (A. Norden, Östergötlands bronsålder, pl. XII:9). Fyndorten är helt 
okänd. 
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Nära dessa nålar står en typ, som har klotformigt huvud men 
som i stället för de små vårllika knopparna har en liten, flat 
skiva mitt på huvudet (Mn 1313). Fem exemplar äro kända från 
Själland, tre från nordöstra Jylland, en på Bornholm och en i 
Skäne. Nästan alla ha samma snedstreckning på skaftet som den 
nordsjälländska varianten av nålarna med klotformigt huvud och 
små vårtformiga knoppar. Här liksom i flera andra fall, t. ex. när 
det gäller per. 4-yxorna, finnas alltså tecken, som tyda på en direkt 
förbindelse mellan del nordliga Själland och framför allt öslra 
sidan av Nordjylland under per. 4.9 

Förutom de nu genomgångna nålarna är en annan typ talrikt 
företrädd på Jylland under per. 4. Det är en skivnål med horison
tellt huvud och rakt skaft (DB III grav 593). Huvudet är svagt 
koniskt eller platt med eller utan cirkelornerlng. Skaftet har fyr
kantig eller rund genomskärning. Sådana nålar finnas även vid 
Elbe-mynningen under per. 4.10 Ett samband existerar ulan tvivel. 

Den danska nålgruppen daleras av Broholm huvudsakligen till 
per. 5.11 Han påpekar dock. att nålarna förekomma i två gravfynd 
från per. 4 (DB III grav 593, 681). Om man granskar de övriga 
slutna fynden, märker man. alt i de flesta fall ingå förutom 
nålarna blott föremål, som ej äro säkert daterande. I tre fall lig
ger dock en stängknapp i samma urna som en nål (DB III grav 
1146, 1153, 1165). Alla tre gravarna föras av Broholm lill per. 5. 
Slångknapparna äro av typen med böjd, oornerad stäng med små 
skivor i ändarna, öglan är rätvänd. Emellertid kan denna form 
dateras genom ett annat gravfynd (DB III grav 410). Fyndet inne
håller en sådan stångknupp, en nål med klotformigt huvud med 
små knoppar, ett miniatyrsvärd med njurformad knapp, en rak
kniv och en pincett ornerad med strierade band, tre dubbelknap
par, varav en med fyrkantigt huvud, m. m. Alla daterande former 
tillhöra per. 4, dit också fyndet föres av Broholm. Ett gravfynd 
från Skåne pekar i samma riktning. Förutom en slångknapp med 
böjd stång (Mn 1357) innehåller det en syl, en oornerad rakkniv 

• Se även Broholm. Studier, s. 91. 
10 Sprockhoff, a. a., s. 40. Taf. 13: 11. 
11 Broholm, Studier, s. 100; DB IV, s. 49. 
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samt en pincett ornerad med strierat band (Mn 1362). Sylen och 
rakkniven äro inte säkert daterande. Pincetten hör till per. 4. 
Besultatet blir alltså, att både de här genomgångna nålarna med 
horisontell skiva och stångknapparna med böjd stång tillhöra 
per. 4. Flera gravfynd med ej säkert daterbara föremål, vilka 
skulle kunna tillhöra per. 5, göra del dock möjligt, att båda for
merna fortsätta in i per. 5. 

Karla 2 visar, att denna nåltyp har en mycket begränsad ut
bredning: från Ty till Banders och elt stycke söder därom.12 

Stångknapparna med böjd stång ha ungefär samma spridning: en 
kraftig koncentration från Ty till Randers, i detta fall med 
enstaka spridda ned mot södra Jylland. Som redan nämnts finns 
också en i Skåne. Broholms karta över gravfynd med bensaker 
från per. 4 anger, alt även benföremålen finnas inom samma om
råde: från Ty till Banders med enstaka längre söderut.13 Här ha 
vi tre grupper av föremål med samma i huvudsak begränsade 
utbredningsområde. Alla lie föremålen äro dräkttillbehör, dräkt-
prydnader. Inom delta område förekommer således under per. 4 
en folkdräkt med en del enhetliga drag, vilket tyder dels på cn 
gemenskap av något slag, dels på cn viss isolering från omkring-
liggande områden. Om detla gäller ännu fler föremålsgrupper är 
ännu inte bekant. 

Den mest karaktäristiska halsringstypen under per. 4 är den 
skålade halsringen (Mn 1125—26. DO IV 77—79). Ibland äro tre 
ringar lagda tillsammans, sä att ett kragfonnat halssmycke bildas. 
Dessa ringar äro allmänna i Danmark—Skåne. I Sverige finnas 
norr om Skåne blott två i Halland, en i Västergötland, en på Got
land och en i Uppland. 1 Norge ligga två i ett depåfynd från Tele
mark. I Tyskland äro sex kända, varav fem frän Schleswig-Hol
stein.14 — Vad spännena beträffar, så äro de talrika i Danmark 
och Nordtyskland men fåtaliga i Sverige och Norge.15 

12 Om denna karta måste framhållas, all material från flera mindre, jyl
ländska museer ej lagils med och att bilden därför kan förändras något. 
Emellertid är det redan genomgångna materialet så stort, att kar tans huvud
drag, den starka koncentrationen mellan Ty och Banders, kan anses vara 
riktigt. 

" DB IV, fig. 42. 
14 Sprockhoff, a. a., s. 42, Taf. 16: 5. 
15 Oldeberg. Det nordiska bronsålderspännels historia, fig. 70 och 87. 
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De flesta nu genomgångna former ha sitt huvudsakliga utbred
ningsområde i Danmark—Skåne. Det är av intresse att se vilka 
delar av Sverige och Norge ulom Skåne, som beröras av dessa 
typer. Emellertid äro både halsringar, nålar och spännen så få
taliga norr om Skåne, att bilden blir osäker, för nålarnas del även 
beroende på att flera kunna tillhöra per. 5. Per. 4-yxorna äro där
emot jämförelsevis talrika även norr om Skåne. Karta 1 visar att 
spridningen är ganska jämn i västra och öslra Skandinavien. 
Detla hänger tydligen samman med yxornas starka ställning i 
Skåne. Förbindelseleden över Kattegatt och Skagerak har natur
ligtvis haft betydelse, som den haft alltsedan stenåldern, men del 
finns ingen form, som är direkt utmärkande för områdena runt 
Kattegatt—Skagerak. Det västnordiska området skiljer sig inte 
från det östnordiska. 

Det finns ännu en talrikt företrädd holkyxgrupp i Norden under 
per. 4, mälardalsyxorna. Dessa yxors tidsställning och uppkomst 
är omdiskuterad, senast av C. F. Meinander i »Die Bronzezeit in 
Finnland». Utrymmet tillåter inte en genomgång av hans argu
ment. Då det fortfarande inte finns några slutna fynd med svenska 
mälardalsyxor, måste alla dateringsförsök bli mer eller mindre 
osäkra. Sä mycket är dock klart, att en del av yxorna ligger i per. 
5—6 beroende pä att en mindre grupp har vertikala skaftstöd, 
vilket aldrig förekommer under per. 4 eller tidigare.16 Stilistiska 
drag samt frånvaron av vertikala skaftstöd hos flertalet äro de 
skäl, som tala för att den största gruppen ligger före per. 5, d. v. s. 
i per. 4. Eftersom alla andra mellansvenska holkyxor, som till
höra per. 5—6, ha vertikala skaftstöd, är det av betydelse, att 
just mälardalsyxorna sakna dem.17 Därför kan huvuddelen eller 
åtminstone en stor del anses tillhöra per. 4. Endast framtida slutna 
fynd kunna ge full klarhet. 

Mälardalsyxornas förekomst anger en viss grad av självständig
het inom Mellansverige, som också visar sig i förbindelser med 

10 E, Baudou, De svenska holkyxorna under bronsåldern, Fornvännen 1953, 
s. 246. 

17 Meinander har jämfört med sena oslryska yxor, vilka också sakna de 
vertikala skaftstöden (Die Bronzezeit in Finnland, s. 32). Denna jämförelse 
är dock ej möjlig, eftersom skaflstödens uppträdande utanför Norden är 
helt annorlunda än inom Norden. 
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Karta 2. Q skivnålar med rakt skaft, 0 stångknappar med böjd stång. — 
O Scheibennadeln mit geradem Scha/t, Q Knebeln mil gebogener Stange. 

Norge västerut och med Finland och Byssland österut.18 Men 
samtidigt märks det starka dansk-skånska inflytandet i snart 
sagt varje annat föremål än mälardalsyxor, framför allt i det till 
sin karaktär och, som det synes, även till sitt ursprung danska 

18 Baudou, a. a., s. 48, karta 3. Meinander. a. a., fig. 8. 
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fyndet från Haga i Uppland. Samma dominerande inflytande 
märks inom (ivriga delar av Sverige—Norge, som beröras av 
bronskulturen och som ligga utanför det östligt influerade om
rådet. En stor del av föremålen kommer utan tvivel direkt från 
Danmark—Skåne, annat kan vara tillverkat på platsen av kring
vandrande dansk-skänska bronsgjutare och ett mindre antal före
mål kunna vara gjutna av lokala, inhemska gjutare, som haft de 
dansk-skånska formerna som förebild. Gotland intar dock en sär
ställning. Sju mälardalsyxor äro funna på ön och vittna om för
bindelserna med Mellansverige. Men samtidigt förekomma öst
tyska importsaker, såsom holkyxor, vilket talar för inflytande 
även från andra områden än det danska. 

Huvuddraget under per. 4 blir således ett dominerande danskt-
skånskt inflytande med stor enhetlighet både på västnordiskt och 
östnordiskt område. Inom Mellansverige märkas dock självstän
diga tendenser och mellansvenskt inflytande gör sig gällande både 
västerut och österut (under förutsättning aft den här gjorda tids
bestämningen av mälardalsyxorna är riktig). Gotland inlär i viss 
mån en särställning med förbindelser både med Danmark—Skåne. 
Mellansverige och ösllyskland. I Danmark framträda särskilt 
norra Själland samt ett område mellan Ty och Banders. 

I många fall kan del vara mycket svårt att skilja per. 5 
från per. 6. Fyra olika grupper av föremål kunna urskiljas: 
sådana som tillhöra enbart per. 5, sådana som tillhora enbart 
per. 6, sådana som tillhöra både per. 5 och 6 samt till sist föremål 
som vi inte veta bestämt var de böra placeras i dessa båda perioder. 
Som framgår av det följande avviker typernas periodindelning på 
flera punkter från Montelius' schema. 

Under per. 5 förändras läget från per. 4 radikalt. Den enhetliga 
holkyxlypen frän per. 4 försvinner och ersattes dels av en allmän 
form, dels av en rad lokala. Den allmänna typen har ögla, som 
går över i en vulst runt mynningen eller något nedanför myn
ningen, är oornerad eller har blott en smal orneringslinje under 
vulsten.19 Många slutna fynd datera typen till både per. 5 och 6. 
Den är mycket talrik ungefär lill en linje norra Uppland—Bergen. 
Även i Nordtyskland är den ganska vanlig. I Danmark äro dessa 
yxor talrikast pä Själland och Fyn, medan det är påfallande glest 

" Baudou, a. a., fig. 14—16. 
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Karta 3. Holkyxor av västnordisk typ. 0 / fynd med 1 ex., ® 5 fynd med 
vartdera 1 ex., . • gjutformar. — Tullenbeile von west-nordischem Typ. 

0 / Fund mit 1 Expl., ® 5 Funde mit fe 1 Expl., JkGussformen. 

i Nordjylland, ett förhållande som står i direkt motsättning till 
läget under per. 4. 

Förklaringen är lätt att finna. Från Nordjyllands spels ned till 
Horsens dominerar en annan yxtyp. Den är likadan som den all-
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manna typen under per. 5—6 men saknar alllid ögla.20 Redan 
likheten med den nämnda typen talar för en datering till per. 
5—6. I ett bornholmskt fynd ligger en sådan yxa utan ögla till
sammans med en yxa av per. 4-typ men av en degenererad form, 
som tillhör per. 5. I elt depåfynd från Bohuslän, som tillhör per. 
5, ligger också en sådan yxa utan ögla.21 Under per. 6 förekommer 
den i det bekanta fyndet från Holbaek Slöts Ladegaard (DB 111 
M. 213). Karta 3 visar, att typen har en utpräglat västlig utbred
ning i Norden.22 I östsverige finnas två i Uppland, en i Östergöt
land, en på Öland och en i Blekinge. Mot dessa fem slå ca 110 i 
Västsverige. I proportion lill övriga yxor från per. 5—6 spelar 
den västnordiska typen den största rollen i Bohuslän, Västergöt
land och Halland, i Skåne är den däremot sekundär. Även i södra 
Norge är den västnordiska typens ställning förhållandevis stark.23 

I Danmark äro ca 180 kända. Tyngdpunkten ligger på Nordjyl
land. Dessutom förekommer den ganska ofta på norra Själland 
och norra Fyn, utanför della område blott sporadiskt. Utanför 
Norden är typen mig veterligen endast funnen i två ex.24 I enstaka 
fall finns en liknande typ utan ögla i Nordvästtyskland under per. 
5—6. I Sverige äro gjutformar för den västnordiska yxtypen 
funna i Bohuslän, Halland, Skåne och Östergötland. I Norge äro 
två kända från Bogaland, i Danmark cn från Hjorring amt och 
en frän Viborg amt. 

Under per. 5 framträda även Skåne och Gotland med egna 
holkyxtyper, de gotländska med östtyska motsvarigheter. Dessa 
former gä också in i per. 6. Framför allt i Västergötland finnas 
bolkyxor, som äro blandformer mellan den skånska typen och 

20 Baudou, a. a., fig. 17—18. 
21 Montelius, Bohuslänska fornsaker från hednatiden. 1, s. 281. 
22 Yxor ulan närmare angiven fyndort (ej inlagda på kar tan) : Danmark 

55, Sverige 20, varav 1 från Blekinge, alla övriga från Västsverige och Skåne, 
Norge: se not 23. Två yxor i ett depåfynd från Nordland ligger utanför kar
tans övre kant. Detta är det enda fynd, som innehåller mer än 1 ex. av den 
västnordiska holkyxtypen. 

23 1-211 mindre antal holkyxor har inte kunnat återfinnas i Oslo. vilket för
svårar bedömningen, eftersom katalogen inte ger tillräcklig ledning. Elt 
par av dessa kunna tillhöra den västnordiska typen. De osäkra fallen äro 
ej inlagda på kartan. 

24 Ell ex. i Iraklen av Flensburg, det andra på Rugen. 
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den ännu kvarlevande mälardalstypen. Dessutom finns en upp
svensk form norr om Mälaren.25 

Den vanligaste nåltypen i Norden under per. 5 är skivnålcn 
med lodrät, cirkelorncrad skiva och böjt skaft (DO IV, 163, 245). 
Den är spridd över hela Danmark men har elt centrum på västra 
delen av mellersta Fyn med kraftiga utlöpare på det närliggande 
jylländska fastlandet. I Sverige finnas blott ett tiotal (Mn 1326— 
28). De flesta ligga i landets västra delar men någon utpräglad 
koncentration märks inte. 

Halsringar och spännen ge klarare antydningar om den regio
nala grupperingen i Norden under per. 5 än nålarna. En form av 
halsringar har smala skivor utan ornering eller med enkla Hnje-
ornament (Mn 1276, DO IV 76). Slutstycket utgöres av enkla 
hakar. Typen tillhör per. 5. Karta 4 visar, att dessa halsringar till 
stor del täcker samma område som holkyxorna av västnordisk 
typ men de gå också utanför detta i söder.26 I Sverige ligga alla 
i väster. Under per. 5 finnas flera spännetyper ornerade med 
bandformiga figurer.27 Två av dessa ligga nära varandra, spän
nen med bandformiga figurer liggande utanför varandra och 
spännen med bandformiga figurer inskrivna i varandra. Båda äro 
ulan koncentriska kretsar. Dessa två varandra mycket närlig
gande former visa tillsammans en spridning, som i stort sett över
ensstämmer med den västnordiska holkyxtypen. 

Den bild man får av per. 5 är en helt annan än av per. 4. Skåne 
skiljer sig i viss grad från Danmark, bortsett från Bornholm, med 
den stora skånska holkyxan, som även är ganska väl företrädd 
ett stycke norrut samt pä Bornholm. Det mest framträdande om
rådet är Kattegatt—Skagerak-kretsen med den västnordiska holk
yxtypen. Hit höra också spännen med bandformiga figurer. Till 
det västnordiska området anknyta halsringarna med smala, ovala 
ändskivor och hakar men dessa gå även längre söderut. Kattegall 
—Skagerak-kretsen innefattar dels områden, som tillhöra det 
danska kärnlandet, dels områden som under per. 4 lågo utanför 

• Baudou. a. a., fig. 5, 11—12, 6—7, karta 4, 9, 5, s. 256, not 30. 
2" Utbredningen i Nordtyskland har angelts med en förteckning av Sprock

hoff som grund. Förteckningen ingår i Hortfunde Per. V och har välvilligt 
ställts till förfogande i manuskript . 

- ' Oldeberg, a. a., fig. 104. 
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kärnlandet. Detta kan också uttryckas så, att de västsvenska och 
i mindre grad de sydnorska landskapen dragits in mot centrum 
genom Kattegatt—Skageraks starkt ökade betydelse. Belysande 
för del nya läget är kartan över spännen från per. 5 jämförd ined 
kartorna över spännen från per. 4.28 Från hela det västsvenska 
området finnas under per. 4 bloll Ire spännen (därav ett frän Väs
tergötland med okänd fyndort) av skilda, ej inhemska typer. Frän 
per. 5 finnas från samma område 24 spännen, varav 22 tillhöra 
typen med bandformiga figurer inskrivna i varandra, som är 
ovanlig utanför Västsverige och kan sägas vara inhemsk.29 Först 
under per. 5 har alltså den mest typiska bronsåldersformen. fibu
lan, fått fast fäste i Västsverige. 1 östsverige är lägel annorlunda. 
Där förekomma lokalformer fortfarande endast av holkyxor: de 
gotländska och uppsvenska visa samband, liksom en nära förbin
delse kan ses mellan de golländska och östtyska. Fibulor äro säll
synta. I skarp motsats till Gotlands orientering mot Mälardalen 
slår Ölands lika klara inriktning mot Skåne. Ingen mälardalsy\a 
är funnen pä Öland däremot tio av den stora skånska typen, som 
ej alls är företrädd på Gotland.n Östersjön har spelat en roll för 
förbindelserna men någon motsvarighet till Kattegatt—Skagerak-
kretsen existerar inte. 

Under per. 6 förekomma fortfarande flera av de tidigare 
nämnda holkyxlyperna, såsom den västnordiska, den skånska och 
de golländska. Den halsringstyp, som var utmärkande för det 
västliga området, har ersalls av former med större ovala änd-
skivor, vanligen ornerade med skepp, som äro ställda med killarna 
mot varandra (Mn 1277—78, 1288—95, DO IV 175—176, 2691. 
Ändhakarna ha utformats som stora spiraler. Många av de mindre 
ringarna uppträda redan under per. 5 i slutna fynd, medan de 
största uteslutande höra till per. 6. I Danmark äro de allmänna. 
I Sverige äro de visserligen talrikast i de västra landskapen men 
förekomma också ganska allmänt i öster. I Nordtyskland äro de 

28 Oldeberg. a. a., fig. 104, 70 och 87. 
28 Oldeberg, a. a., s. 143. 
30 En öländsk holkyxa, som av .V. Åberg, Kalmar läns bronsålder, s. 48 

i lig. 56 är något missvisande), och av Meinander, a. a., fig. 8, anges som 
mälardalslyp. är i stället av den blandform, som är vanlig i Västsverige, 
Baudou. a. a., fig. 7. 
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Karla 4. Halsringar med smala, ovala ändskivor och hakar. £ / fynd med 
1 ex., (§) depäfgnd innehållande mer än 1 ex. — Halsringe mit schmalen ova
len Endscheiben und Haken. 0 / Fund mit 1 Expl., ® Hortfunde mit mehr 

als 1 Expl. 

mindre halsringarna relativt vanliga, medan de största saknas 
helt. Någon nåltyp, som är utmärkande för Kattegatt—Skagerak-
omrädel, finns inte. Däremot påträffas en rad olika nåltyper inom 
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Danmark, vilket antyder en regional gruppering, som dock ej 
kan behandlas här. I Skåne och Blekinge uppträda stångnålar 
med tjock, massiv eller ihålig cylinder som särform. Spännena ha 
praktiskt taget helt försvunnit från Danmark, Skåne och Väst
sverige. 

I östersjöområdet förstärkas de drag, som märkas under 
per. 4 och 5: förbindelsen mellan Mälardalen och Gotland samt 
mellan Gotland och Östtyskland. Dessutom markeras en direkt för
bindelse mellan Mälardalen och Östtyskland av mänga rena im
portföremål samt av mycket närstående typer, t. ex. spiralhuvud-
nålarna. I flera fall förekomma samma former på Gotland och på 
det svenska fastlandet men i två olika varianter. Vad holkyxorna 
beträffar, finns i Uppland en form, som är nära besläktad med 
den uppsvenska per. 5-typen och liksom denna visar samband 
med de gotländska yxorna.31 På fastlandet finns en grupp skiv-
nålar företrädd bl. a. med 8 ex. i Härnevifyndel32 samt med 19 
fragment av gjutformar till sådana nålar i Skälby-fyndet. På 
Gotland finns en nära motsvarighet men oftast med tjockare skiva 
och grövre utformad cirkelornering.33 Av särskilt intresse äro skiv-
nålar med flera skivor. Dessa nålar äro spridda över hela det 
nordiska området under per. 6 och uppträda i flera former, i Dan
mark t. ex. med tre i rad ställda skivor (DB III, M. 216), i Norge 
med fem skivor i fyrkant och i Östersjöområdet med tre skivor i 
triangel (Mn 1333). Från per. 6 och följande per. 1 av järnåldern 
finnas flera former av halsringar, som äro utmärkande för öst
sverige, men dateringen är ofta osäker. Elt par mellansvenska 
typer med gotländska motsvarigheter ha tidigare påvisats av P. 
Olsén.34 Under per. 6 ha spännena praktiskt taget försvunnit i 
väster men äro i stället jämförelsevis talrika i öster i motsats lill 
vad som var fallet under per. 5.35 Även dessa spännen visa mot eft 
nära samband mellan Golland och öslra sidan av skandinaviska 

31 Baudou, a. a., fig. 13. 
32 G. Ekholm, Studier i Upplands bebyggelsehistoria II, Bionsåldern, fig. 

93—95, 98—99. 
3:1 / / . Hansson, Gotlands bronsålder, pl. 33: 156, 44: 178, 51: 186. 
34 P. Olsén, Några halsringar från övergångstiden mellan brons- och järn

ålder. Studier tillägnade Gunnar Ekholm, s. 154 ff. 
35 Oldeberg, a. a., fig. 169 jämförd ined fig. 104. 
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Karta 5. ^k\ skivndlar med tre skivor i triangel, £ skivndlar med en skiva, 
fastlandsvarianten, (8) gjutformar för fastlandsvarianten av skivndlar med en 
skiva, B skivndlar med en skiva, gotlandsvarianten. — 4lk.Scheibennadeln 
mit drei Scheiben im Dreieck. £ Scheibennadeln mit einer Scheibe, die Fest
land»variante, (§) Gussformen fur die Festlandsvariante der Scheibennadeln 
mit einer Scheibe, H Scheibennadeln mit einer Scheibe, die Gotlandsvariante. 



E V E R T B A U D O U 

fastlandet. Kartbilden ger också en antydan om förbindelserna 
mellan östsverige och området söder om Trondheimsfjorden.36 

Medan Kattegatt—Skagerak-kretsen i väster håller på att förlora 
sitt grepp under per. 6, framträder således en östersjö-krets i öster. 
Men denna krets kännetecknas inte av en mycket stor grupp lika
dana föremål som i väster utan i stället av relativt fåtaligt repre
senterade typer, som äro spridda runt en stor del av Östersjön. På 
karta 5 har lagts in dels skivnålar av fastlands- och gotlands
varianterna och dels skivnålar med tre skivor i triangel (Mn 
1333) .37 Skillnaden mellan karta 3 och 5 är tydlig. Den starka 
samhörigheten i väster är klart markerad men i öster är det 
direkta sambandet betydligt svagare. 

Inom östersjö-kretsen skiljer sig per. 6 från per. 5 på flera sätt. 
Av karta 5 framgår t. ex., att Öland inte är så ensidigt inriktat 
mot Danmark—Skåne som tidigare. Viktigast är emellertid, att 
spännen, halsringar och nålar, som inte alls tillverkas under 
per. 5, nu finnas i flera lokala former. Typiskt för den sena upp-
blomstringen i öster är, att först när fibulan kommer ur modet i 
väster, tillverkas den av lokala gjutmästare i öster. 

Vi ha försökt följa huvudlinjerna i utvecklingen under per. 
4—6 i Norden, så som de kunna konstateras med hjälp av utbred-
ningskartor över bestämda föremålstyper. Under per. 4 står det 
sydliga området, Danmark—Skåne, i huvudsak som en enhet med 
ett dominerande inflytande långt norrut, där dock Mellansverige 
intar en särställning (om mälardalsyxorna äro rätt daterade i 
denna uppsats). Under per. 5 splittras enheten i söder och nu 
framträder framför allt Kattegatt—Skagerak-kretsen. I stället för 
motsättningen syd—nord under per. 4 träder under per. 5 främst 
motsättningen väst—öst, en utveckling som fortsätter under per. 

36 A. Björn, To nordenfjelske markfunn fra den eldste jernalder, Det Kgl. 
Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1935, nr 37. 

37 I museet i Stavanger förvaras cn skivnäl med tre skivor i triangel. Denna 
nål är helt utan angiven fyndort. Ytterligare två skivnålar (med en skiva) 
äro funna på Golland, båda ulan närmare angiven fyndort. Den ena är av 
fastlandsvarianten, den andra av gotlandsvarianten. En skivnål av gollands-
varianlen är funnen i Estland men är utan närmare angiven fyndort. I 
Nationalmuseet i Köpenhamn förvaras tvä stora skivnålar, som mycket på
minna om de gotländska. Båda äro ulan angiven fyndort. 
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6. Men medan Kattegalt—Skagerak-kretsen är svagare markerad 
under per. 6 än under per. 5, är förhållandet del omvända med 
östersjökretsen, som framträder starkast under per. 6. 

Vad är orsaken lill dessa förskjutningar inom de nordiska län
derna? Bakgrunden till vad som sker i Norden måste sökas i för
ändringarna på kontinenten i söder. Belysande äro kartorna över 
»germanska» depåfynd i Nordtyskland.38 Under per. 4 ligger 
tyngdpunkten i Mecklenburg med direkt anknytning till Dan
mark—Skåne, vilket antyds även av karta 1 i denna uppsats. 
Under per. 5 sprida sig de »germanska» depåfynden ända till 
nedre Weichsel, något som avspeglas i de tidigare nämnda för
bindelserna mellan Golland och Östtyskland. Under per. 6 för
svagas Blbeområdeta ställning kraftigt, medan Östtyskland fort
farande är rikt på »germanska» depåfynd, vilket inom de nordiska 
länderna motsvaras av en försvagning av Kattegatt—Skagerak-
kretsen och förstärkning av östersjö-kretsen. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Evert Baudou: Begionale Gruppen im Norden während der jiinge
ren Bronzezeit. 
Der Verf. versucht die Hauptl inien der Entwicklung im Norden während 

der Perioden IV—VI unter Herucksichtigung der regionalen Gruppierungen 
zu verfolgcn, soweit diese unter Zuhilfenahme von Vcrbreitungskartcn fur 
best immte Fundslucksformen konstat ier t werden können. Die nördlichsten 
und östlichsten Teile des Ländes, die von der osteuropäischen Hronzczcit-
kul tur beriihrt werden, sind nicht beriicksichtigt worden. Als Leitfornicn 
sind Tiillenbeile, Nadeln und Halsringe gewählt. In einigen Fallen ist anderes 
Material zum Vergleich herangezogen worden. 

Das Charakter is t ikum während der Periode IV ist ein dominierend 
dänisch-scboiiischcr Einfluss von grosser Einheitlichkeit sowohl in west- als 
auch in ostskandinavischem Gebiet (Karte 1). In Mittelschweden ist indessen 
eine Tendenz zu eigener Formbildung fiihlbar und es macht sich mittelschwe-
discher Einfluss sowobl nach Norwegen als auch nach Hussland hin bemerk-
bar (vorausgesetzt, dass die Mälardalbcile hauptsächlich der Periode IV 
angehören) . Gotland n immt in gewissem Umfang eine Sonderstellung ein 
mit Verbindungen sowohl nach Däncmark-Schonen als auch nach Mittel-

38 Sprockhoff, a. a., s. 1 ff., kar ta 1—3. Jfr även G. Kossinna, Die goldenen 

Eidringc und die jiingcre Bronzezeit in Ostdeutschland, Mannus, Bd. VIII. 
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schweden und Ostdeutschland. In Dänemark tr i t t besonders das nördliche 
Seeland und das Gebiet zwischen Ty und Randers hervor (Karte 2) . 

Während der Periode V zersplittert die Einheit im Siiden. Schonen t rennt 
sich bis zu einem gewissen Grade durch die grossen schonischen Tullenbeile 
von Dänemark ab. Das am stärksfen hervortretende Gebiet ist der Kattegatt-
Skagcrak-Kreis mit dem westnordischen Tiillenbeiltyp (Karte 3) . Hierher 
gehören auch die Fibeln mit bandförmigen Figuren. An das westnordische 
Gebiet knupfen Halsringe mit schmalen, ovalen Endschciben und Haken an . 
aber sie erstrecken sich auch weiter siidlich (Karte 4) . Die westschwedlschcn 
und in geringcrem Grade auch die siidnorwegischen Landschaften werden 
durch die grössere Bedeutung des Kattcgat-Skagerak-Krciscs mehr in das 
Centrum der nordischen Bronzezeit hineingezogen. Be;:eichnend fiir die neue 
Situation 1st die Karte iiber die Fibeln der Periode V im Vergleich zu den 
Karten uber die Fibeln der Periode IV (Oldeberg, Det nordiska bronsålders-
spännets historia, Abb. 104, 70 und 87). Fiir den Osten nehmen die Ver
bindungen uber die Ostsee in der Periode V zu, besonders zwischen Gotland 
und Ostdeutschland, jedoch cxistiert keine Analogie zum Kattegatt-Skagerak-
Kreis. Anstått des Gcgensatzcs Siid—Nord in der Periode IV t r i t t während 
der Periode V vor allem der Gegcnsatz West—Ost, eine Entwicklung, die in 
der Periode VI ihre Fortsctzung findet. 

In der Periode VI wird der westliche Kreis schwächcr, während der 
Ostsec-Kreis s tärker hervorlr i t t . Dieser Kreis wird indessen nicht durch 
eine sehr grosse Gruppe gleicbartigcr Fundstucke wie im Westen gekenn-
zeichnet, sondern durch Typen, die in relativ geringer Anzahl vertreten und 
iiber viele Kiistcngebictc rund um die Ostsee verbreitet sind (Karte 5) . Es 
ist fiir das späte Erbliihen Ostskandinaviens kennzeichnend, dass z. B. 
die Fibeln erst dann von ortsansässigen Giessern im Osten hergcstcllt 
werden, als sie im Westen aus der Mode kommen (Oldeberg, a. a O., Abb. 169). 

Der Hintergrund zu den Vorgängen im Norden muss in den Verändcrungen 
auf dem Kontinent gesucht werden. Sie werden durch die Karten iiber die 
Hortfunde in Norddeutschland beleuchtet (Sprockhoff, Jungbronzczeitl iche 
Hortfunde Norddeutschlands [Periode IV], Karten 1—3). In der Periode IV 
liegt der Schwerpunkt in Mecklenburg mit direktcr Ankniipfung an 
Däncmark-Schonen, was in diesem Aufsatz auch durch die Karte 1 angedcutet 
ist. In der Periode V breiten sich die nord- und nordostdeutschen Hortfunde 
bis zur unteren Weichsel aus, was sich in den friiher genannten Ver
bindungen zwischen Gotland und Ostdeutschland wicderspicgelt. In der 
Periode VI verringert sich der Bronzereichtum des Elbegcbietes, während 
Ostdeutschland auch wciterbin reich an Bronzefunden bleibt. Entsprcchend 
verlagert sich in den nordischen Ländern der Schwerpunkt vom Kattegatt-
Skagerak-Kreis zum Ostseckrcis hin. 

36 


