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BJURUMFYNDET OCH DESS DATERING 

Av Mår t en Stenberger 

U e t på fornfynd från keltisk tid rika Västergötland har nyligen 
ånyo gjort sig påmint genom ett anmärkningsvärt brandgravfynd, 
vilket därjämte är alt betrakta som ett av de märkligaste i vårt land 
från detta skede. Som så ofta är fallet med viktiga fynd kom det i 
dagen vid ras under pågående arbete i ett grustag. Berömvärd vak
samhet hos de i grustäkten deltagande arbetarna räddade det ovan
liga fyndet från förintelse och möjliggjorde en av riksantikvarie
ämbetet omedelbart föranstaltad efterundersökning nv fyndstället, 
några månader senare åtföljd av utgrävning av det lilla brar.dgrav-
fält, som befanns föreligga på platsen. P^fterundersökningen utfördes 
av antikvarien Sverker Janson, undersökningen av gravfältet uv Jan
son samt av denne och fil. dr K. E. Sahlström i förening.1 

Fyndet gjordes den 30 november 1946 i ett grustag vid Marby 
under Stora Bjurum i Bjurums socken. Fyndplatsen är belägen å en 
markerad ås, vilken börjar i trakten av Mörbylund och sträcker sig 
i nordnordostlig riktning fram lill Hornborgasjöns sydvästända. Om
kring 200 meter norr om fyndlokalen finns ett vackert, väl bibehållet, 
av ett 60-tal högar sammansatt gravfält.2 Vid den av Sverker Janson 
gjorda efterundersökningen konstaterades att fyndet gjorts på krö
net av nämnda grusås och att platsen för det legat under samt i 
norra kanten av en oregelbunden, låg stenpackning med en nuvarande 
(tidigare något större) längd av 16,5 m och en bredd av 6—7 meter. 
Denna vilade på ett mörkfärgat jordlager, av utgrävarna tolkat som 
brandjord. 

Den ifrågavarande brandgraven har utgjorts av en stentäckt grop 

1 Jag tackar antikvarie Janson och dr Sahlström för tillåtelse at! publi
cera fynden från dessa undersökningar. De ha tillförts Statens historiska 
museum under inv. nr 23663, 23731 och 23771. 

3 K. E. Sahlström, Gudhems härads fornminnen. Skövdeortens hembygds-
och fornminnesfören. skriftserio, 3, s. 129 (Bjurum nr 9). 
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Fig. 1. Stora Bjurum, Bjurum» sn. Ca '/«. 

i marken, i vilken stått en situla av brons, innehållande brända ben. 
Jämte kärlet har graven inneslutit vapen av järn samt en dolk av 
brons. Situlan störtade vid grustäkten ned i det omkring 10 m djupa 
grustaget men motstod lyckligtvis påfrestningen och är bevarad i 
gott skick. Den observerades och tillvaratogs omedelbart av grus
tagsarbetarna, vilka samtidigt i rasmassorna hittade ett eneggat järn
svärd samt ett bandformigt beslag av järn till svärdsslida. Vid den 
omsorgsfullt genomförda efterundersökningen tillvaratogs vid kan
ten av den ursprungliga fyndplatsen dolkbladet av brons samt i raset 
ytterligare 4 järnbeslag till svärdsslidan samt en spjutspets av järn. 

Vid den följande undersökningen av stenpackningen anträffades 
ytterligare 15 (14) gravar av för västgötsk laténetid karakteristiskt 
slag, nämligen brandgropar i 6 fall innehållande hartstätningsrester 
jämte brända ben, i 6 (7) fall ondast brända ben och i 2 fall krossat 
lerkärl jämte brända ben. Det ena av dessa lerkärl är av anmärk-
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Fig. 2. Stora Bjurum, Bjurums sn. Ca 1f2. 

ningsvärd art (fig. 1), en vacker urna med glättad svart-lälerbrun 
yta, facetterad rand och på skuldran ett x-fonnigt öm. 

Enligt utgrävarnas mening har den dubbelskiktade stenpackning. 
som dokle dessa gravar, uppstått successivt, d. v. s. vid varje gravs 
anläggning har den därvid uppbrutna stenen lagts dels över, dels 
omkring gropen och under hand skulle på detta sätt ha bildats en 
sammanhängande stenplan. 

Det fynd, som här närmare skall behandlas, är grav nr 1 med 
situlan (fig. 2), en förträfflig representant för de äldre italienska 
situlorna. Den är utan jämförelse det bästa exemplar av denna före-
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Fig. 3. Stora Bjurum, Bjurum» sn. Situlabottnen» uttida. 
— Die Aussenseite des Silulahodcns. 

inålsform, som hittills framtagits i vårt land. ' Det ur en rätt elegant 

pjäs med lätt insvängd midja, skuldran ä r tvär med mjuk övergång 

till don låga, något insvängda halsen, mynningsranden är förtjockad, 

från insidan rakt uppåtstigande men pa utsidan fasad. Kärlet liar en 

höjd av 19,2 cm. Bottendiametern är 12,9 cm, största diametern över 

skuldran 17,4 och mynningadiarnetern 14.1 cm. Bottentältets utsida 

prydes av insvarvade koncentriska kre tsar kr ing en tämligen djup 

mittpunkt, invid vilken förekommer ett trekantigt märke efter en 

felaktigt lagd centrering (fig. 3). F r å g a n om de »äkta» s i tulornas 

till verkningssätt ha r varit under diskussion, d. v. s. om de framställts 

genom gjutning eller genom hamring med åtföljande lödning. Det 

3 Beträffande tidigare i Sverige gjorda fynd av bronssitulor av äldre typ, 
2 från Västergötland och 1 från Östergötland, so G. Ekholm, Campanska 
bronskärl, funna i Sverige, Rig 1920, s. 47 tf., samt dens., Zur Geschichte des 
römisch-germanischen Handels, Ada archaeologica. Vol. VI, 1935. 
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förefaller som om båda metoderna praktiserats. För Bjurumsitulans 
del framstår det tillämpade tillvägagångssättet som fullt klart. På 
insidan kunna tydliga hamringsspår iakttagas, på väggen .ses en upp
ifrån och ned gående skarv, där plåten blivit hoplödd. Bottnen är 
framställd för sig och fast ludd vid kärlkroppen. 

I likhet med vad oftast är fallet beträffande kär! av detta slag. funna 
på germanskt område, saknar Bjurumsitulan såväl hank som hank
fästen och fötter. Roster efter zinklödning på tre ställen under bott
nen redovisa för de ursprungligen förekommande fötternas place
ring; på och strax under skuldran markera zinklödningsrester plat
serna för de båda hankfästena. Som framgår av fig. 2 ha lödnings-
spåren en pregnant form; de bilda nedåt en tvehövdad utbuktning 
från en oregelbundet formad överdel. Det behöver knappast råda 
tvivel om att de fästen, som burit Bjurumsitulans hank, varit av den 
på situlor av hithörande art ofta förekommande delfintypen. vilken 
f. ö. varit allmännare än de bladformiga hankfästena.4 

Är alltså situlan en för svenska förhållanden sällsynt föreniåls-
form och icke minst anmärkningsvärd med hänsyn till sitt, fyndom-
ständighetorna till (rots goda bevaringstillstånd erbjuda de övriga, i 
Bjurumgraven nr 1 ingående fornsakerna ett föga mindre intresse 
(fig. 4). Det ursprungligen hopbockade järnsvärdet vid fallet i grus
taget avbrutet på mitten, är av den för senkeltisk tid vanliga östger-
inansk-östnordiska eneggade formen med ett stort antal nitar eller hål 
för sådana i fästetungan och klingans bas. Det har, utvecklat, en 
längd av ca 74 cm, vilket är tämligen normalt för ett svärd av detta 
slag. Mer ovanlig är bredden, intill 8,1 cm, vilken är större än hos 
varje annat, tidigare i vårt land påträffat svärd från detta skede. I 
fästetungans bakre, nodre del finnas fem kraftiga hak. De fem järn
beslag, som bidragit till att sammanhålla den av träskenor byggda 
svärdsslidan, äro av vanlig bandforniig typ med tresidigt snitt samt 
omböjda, trekantigt ulsmidda ändar. Varken svärd eller beslag ha or
nering. De till slidan väl ursprungligen hörande bärringsbeslagen 
saknas, likaså doppsko. 

Den lätt böjda spjutspetsen representerar en tidigare ej känd form 
i svenska fornfynd. Det är en slank lansspets med tämligen kort, rund 
holk, vilken som en rundad ås fortsätter genom bladet ända fram 

* H. Willers, Neue Untersuchungen iiber die römische Bronzeindustrio 
von Capuo und von Niedergermanion, Hannover u. Leipzig 1907. 
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Fig. i. Stora Bjurum, Bjurums sn. 1f3 

lill udden. Föremålet har en längd av 16,5 cm. Den genom den vulst-
formade mittåsen om bronsålderslansar erinrande spetsen har fått 
eggarna delvis förstörda, men där deras ursprungliga kontur finnes 
bevarad framgår att spjutspetsen varit asymmetrisk, d. v. s. haft båg-
formiga utskärningar i eggarna och sålunda representerar den egen
domliga spjutspetsform från keltisk tid, vilken troligen genom på
verkan från den keltiska kulturvärlden upptagits och lokalutveck-
lals på ostgermansk botten, där den uppträder framför allt inom 
burgundiskt men även inom vandaliskt område.6 Någon etsad eller 
punsad ornering synes spetsen från Bjurum ej ha ägt. 

Återstår sålunda bland föremålen dolken av brons, ett överras
kande inshig i detta fynd. Den har en jämnbred, lätl åsad, intill 2,2 

5 M. Jahn, Die Bewaffnung dor Germanen. Mannus-Bibl. 16, Wiirzburg 
1916, s. 73 ff. — G. Eichhorn, Der Urnenfriedhof auf der Schanze bei 
Grossromstodt. Mannus-Bibl. 41, Leipzig 1927, s. 93. — M. Jahn, Uber 
Beziehungen zwischen Ostgermanen, Westgermanen und Kclten, Mannus V, 
1913, s. 87 ff. — Om i svenska fynd ingåonde, frän romersk järnålder hö
rande spjutspetsar med asymmetriskt blad se E. Sörling, Silverinlagda spjut
spetsar från romersk järnålder, funna i svensk jord, Fornvännen 1940, s. 
91 f. Dessa spetsar tillhöra emellertid on annan grupp än spjutspetsen från 
Stora Bjurum. 
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cm bred klinga med trubbig spets samt en relativt kort, i genomskär

ning rektangulär tånge, som mjukt svänger över i bladet. Inklusive 

tången mäter dolken en längd av 13,6 cm. Detta är en bronsålders-

form och dess uppträdande i denna miljö verkar besynnerligt. Före

målet anträffades ej. såsom anförts i det föregående, i raset tillsam

mans med de av arbetarna observerade och t i l lvaratagna föremålen 

utan kom fram vid den av Janson företagna efterundersökningen. Nu 

kunde vid denna den nedramlade si tulans ursprungl iga plats ej exakt 

fastställas, men på ett ungefär gick detta att göra, och den in situ 

påträffade dolken synes ha legat högst 50 cm från situlan i kanten av 

den grop, vars centrum intagits av kärlet. Dolken låg på ott djup av 

ca 30 cm samt omgavs av mörkfärgad jord. Med andra ord, den be

fann sig inom gropens område. Det förefaller under dessa förhållan

den vara möjligt att bronsdolken hört till graven, utgjort en del av 

dennas inventarium. Men säkert är ej detta. Den kan ha befunnit sig 

på platsen, nä r gropen för situlan ined dess järn föremål anordnades, 

alltså tillhört någon äldre begravning eller tidigare tappats på detta 

ställe. Det förtjänar nämnas att medan järnvapnen äga tydliga spår 

efter att ha varit i eld, visar bronsdolken ej några tecken härpå. Det 

är sålunda omöjligt att avgiva något bestämt utlåtande om dolkens 

förhållande till gravfyndet." 

Bjuruinfyndet gör i sin helhet ett främmande intryck. Spjutspetsen 

och svärdet äro av ostgermanska lyper. Spjutspetsen ha r med säker

het blivit importerad, möjligen har detta varit fallet även med svär

det. Med all sannolikhet ha r också situlan nått Västergötland på öst

liga vägar. Den av Wil lers uttalade åsikten att bronskärlsexporl från 

6 I gravar frän romersk järnålder förekomma understundom knivar av 
brons. I Danmark äro omkring 12 sådana fynd gjorda (enligt vänligt med
delande av musoumsinspoktör H. Norling-Christensen), därav 3 i Juellingo-
gravarna. S. Muller, .Tuellingefundet, 1911. — H. Norling-Christensen, 
Skrobcshave-Fundet samt där anf. litt. Winthcr-Festskrift, Kbhvn 1938. — 
H. Seger, Der Fund von Wit-liulla, Schlesiens Vorzeit VII, s. 413. — R. 
Bellz, Die vorgesch. Altertiimer des Grosshcrzogt. Mecklenburg-Schwerin, 
1910, s. 317. — Dessa knivar, på kontinenten med ostgermansk utbredning, 
äro likväl av ett speciellt slag, utgöra toalettredskap och ha intet gemen
samt med bronsdolken frän Bjurum. Dolken som föromålsforra försvinner 
ur dot förhistoriska materialet från germanskt område vid slutet av brons
åldern, och först under medeltid uppträder denna vapenform pä nytt. Den 
enda dolk från järnåldern, som är förf. bekant, förskriver sig från det 
stora brandgravfiillot vid Körchow i Mecklenburg. So Beltz, o. a. a., s. 313. 
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Italien försiggått över Aquileja till Böhmen7 och därifrån längs Elbe 

vidare till de germanska områdena är alltjämt allmänt omfattad.8 

Dessutom torde en mer östlig handelsväg ha funnits: Aquileja— 

Carnuntum—Mähr iska porten—Weichselmynningen—östra Skandi

navien. Det är sannolikt pä denna sistnämnda väg, Bjtirumsitulan 

nått Norden. H. Eggers ha r emellertid anmält cn annan åsikt be

träffande Elbelinjen. Han förnekar Böhmens betydelse som transito-

land för romerska bronskär l samt menar att Khenlinjen från äldsta 

tid, d. v. s. redan under laténetid varit förbindelseväg mellan det 

romerska huvudlandet och Germanien. »Spätlaténeimport Skandina

viens diirfte bereits iiber den Niederrhein gekommen sein.»9 Böhmen, 

framhåller Eggers, ha r varit en återvändsgränd, varifrån ingenting 

skulle ha kommit till Norden. Påståendet är anmärkningsvär t ej 

minst med hänsyn till de betydande inflytelser, som bevisligen nådde 

Norden från markomannerr iket närmast e. Kr . f. Med den utbredning 

de tidiga italienska situlorna ha på kontinenten, Böhmen med flera 

sxemplar, Mecklenburg, Brandenburg, Pommern, Bornholm, det öv

riga Danmark med få exemplar, men också ett högst betydande an

tal från Hannover, som lämnat fler exemplar av denna kärlform än 

något annat område, ä r det fullt tydligt att en betydande mängd 

tidiga romerska bronser sökt sig mot nor r längs just Elbovägen.10 

Sannolik förefaller även den väg vara, som Pescheck med stöd av 

situla- oeh andra föremålsfynd gjort gäl lande: från Italien via Inn— 

Moldau till Oderövergången vid Breslau i Schlesien och vidare norr 

över mot Weichselmynningen.1 1 Handeln ha r ej följt en utan allt 

7 H. Willers, o. n. a., s. 27. 
8 Se G. Ekholm, Zur Geschichte etc. samt A. Radnöti, Dio römischen 

Bronzegefässe von Pannonien, Budapest 1938, s. 107 f. 
8 H. Eggers, Zu don Schriften Gunnar Ekholms iiber römische Import in 

Skandinavien, Germania 1936, s. 146 ff. 
10 Om nytillkomna situlor ofter Willers undersökning se H. J. Hundt, 

Spätlaténeimport in Grabfunden von Neu-Plötzin, Mark Brandenburg, Ger
mania 1935, s. 243. Do nya fynden härröra frän Böhmen, Sachsen, Thiiringen 
och Brandenburg. 

11 C. Pescheck, Dio friihwandalische Kultur in Mittclschlosien, Leipzig 
1939, s. 160. — Jfr i detta sammanhang framställ ningen hos M. Jahn, 
Rätischo Kultureinfltissc in Böhmen und Schlesien während des letzten 
vorchristlichon Jahrhunderts, Sudeta XIII, 1937. Jahn hävdar Böhmens 
stora betydelse. Den viktiga handelsvägen från söder har passerat passen 
mellan Böhmerwold och Greinerwald, nått Moldau och längs denna flod lett 
fram till Nordböhmen. I Böhmen delades denna väg i tre: en förde åt nord-
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efter förhållandena skilda vägar under denna tid, och för det ger

manska området ha utan tvivel såväl Elbe- som Oder- och Weichsel-

vägarna spelat roll. Samtidigt och längs samma handelsvägar skedde 

en import till de germanska områdena av bronski t t lar med järn

mynning, vilka ofta uppträda på samma gravfält eller i samma kul

turmiljö som de tidiga situlorna, men vilkas härkomst ännu ej kan 

anses utredd.12 Måhända äro de ej keltiska, såsom vanligen antagits, 

närmast med anledning av deras ta l r ika förekomst i själva L a Tene, 

utan gjorda i italienska verkstäder.1 3 Ä r detta riktigt betygar också 

ki t t larnas förekomst i såväl La Téne som F r a n k r i k e och England å 

ena sidan samt mellersta och nor ra Europa å den andra den dåtida, 

från Italien utgående handelns nyttjande av skilda leder genom 

Europa.1 4 

Situlor oeh kittlar påträffas inom den germanska världen mycket 

ofta t i l lsammans med vapen. Sä var fallet mod situlan från Bjurum, 

så med den mycket stora kittel, vilken kom i dagen 1942 vid Horns 

k y r k a i Västergötland och gav anledning lill den viktiga, av K. E. 

Sahlström genomförda utgrävningen av det betydande laténegrav-

fältet på denna plats15, sa ock med de på Öland funna k i l l i a rna . " Med 

de nordiska kärlfynden förena sig någon gång ett enstaka exemplar 

av den östgermanska trekantiga fibulan av jä rn eller brons, vilken i 

övrigt talrikt uppträder på gravfälten från senlaténe. Denna fynd

grupp sammansättes alltså av tre komponenter av mer eller mindre 

väst längs Elbe, en åt norr utmed Iser, Neisse och Oder fram till Östersjön, 
en ät nordost genom Posen till nedre Weichsel och bärnstenskusten. 

12 R. Beltz, o. a. a., s. 326. — H. Willers, Dio römischen Bronzeeimer von 
Hemmoor, Hannover u. Leipzig 1901, s. 113. 

" P. Vouga, La Töne, Leipzig 1923, Pl. XXVII: 8. — Bulletin de la 
société nationalo des antiquaires do France 1881, s. 197. — Archaeologia 52, 
s. 319. 

14 I Neue Untersuchungen etc, s. 13, räknar Willers med möjligheten av 
att kittlar av donna typ kunna ha blivit tillverkade i Italien. G. Ekholm ut
trycker sig mera kategoriskt och betraktar under hänvisning till fyndet från 
Boseorealo formen som romersk. G. Ekholm, Om romarnas handöl pä Nord
europa, Fornvännen 1934, not s. 353. — Dens., Införseln av romerska och 
provinsialromcrska bronskärl till Skandinavien, Finska fornminnesf. tidskr. 
XL, s. 58. 

15 Fyndet kortfattat omnämnt av K. E. Sahlström, Halsringar från La 
Tone-tiden i de forna götabygderna, Västergötlands fornminnesf. tidskr. 5, 
1947, s. 10. 

16 M. Stenberger, Öland under äldre järnåldern, Sthlm 1933, s. 5. 
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främmande färg: situlor och kittlar, vapen av ostgermanskt snitt, 

t rekantiga fibulor. 

Tidsställningen för denna grupp är ej utan vidare given — man 

plär i s törsta allmänhet hänföra dess föremålsformer till period I I I 

av vår nordiska järnålder . Att den emellertid måste ligga mycket 

sent inom denna och med sin hitre t idsgräns ej allenast tangera utan 

även överskrida vår t ideräknings begynnelse framgår rätt klart vid 

ett studium av de kontinentala fyndkombinationerna liksom av värt 

inhemska material. Det är likväl ej ofta de nordiska fynden ge möj

lighet till någon nä rmare t idsgradering. 

Beträffande situlafynd i Böhmen, som torde varit genomgångsland 

för de i Norden funna exemplaren, visa de slutna fynden att situlor 

med delfin- eller bladformiga hankfästen där kommit i jorden under 

tidig romersk järnålder.1 7 De schlesiska fynden förefalla vara något 

äldre samt tillhöra tiden närmast f. Kr . l s P å det stora Grossromstedt-

gravfältet n ä r a J ena i Thur ingen är en ögonfibula av brons funnen 

ti l lsammans med en situla med delfinfästen.19 En framskriden date

r ing får Beltz för tvenne si tulor med delfinfästen från gravfältet vid 

Körchow i Mecklenburg.20 De två vid Neu-Plötzin i Mecklenburg på

träffade si tulorna tillhöra r ika gravfynd, vilka av Hundt hänföras 

till »das ausgehende letzte vorchristliche Jahrhunder t» . 2 1 

Bronskit t lar med mynningsband av järn , kända från Norden 

i ett t jugutal fynd22, synas i stort sett med sin äldre form liksom 

17 H. Preidel, Die germanischen Kulturen in Böhmen und ihre Träger, 
1930, s. 171, fig. 188, 189. Ex. Dobrichow med bl. a. ögonfibula och fibula 
med »Rollenkappe»; Holubitz med bl. a. fibula med >Rollenkappo> samt 
romerska bronskärl. — L. Pi(, Die Urnengräber Böhmens, Leipzig 1907, s. 
118 f. 

18 E. Petersen, Neue reiche Grabfunde der Spätlatenezeit aus Schlesien, 
Altschlesien 4, 1934, s. 210 ff. — M. Jahn, Dor Spätlatöne-Fund von 
Tschiläsen, Kr. Guhrau, Mannus 10, 1918, s. 15 ff. Jfr även samma uppsats 
av Jahn, s. 22, där det anföres att de tidiga situlorna gå ned i äldre romersk 
järnålder. 

10 E. Eichhorn, o. a. a., s. 74, tab. s. 292, 1910 n. d. 
20 R. Beltz, o. a. a., s. 326. 
21 //. J. Hundt, o. a. a., s. 216, 248. — Beträffande tidiga situlor samt 

bronskittlar se även för nedre Elboområdet W. Wegewitz, Die langobardische 
Kultur im Gau Moswidi, Hildesheim 1937. 

22 S. Muller, Ordning 43, 184. — H. Schmidt, Hoops Reallexikon, I, s. 322. 
— H. Petersen, Vognfundene i Dejbjerg Praestegaardsmose, Kbhvn 1888, 
s. 48. 
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den här ifrågavarande situlatypen tillhöra övergångsskedet mellan 
keltisk och romersk tid. Två av de i Böhmen funna kittlarna, från 
Dobi-ichow, innehöllo ögonfibulor från tidig romersk tid, den tredje, 
från Wlkow, var ansluten till en vapengrav, som kan hänföras till 
samma tidsavsnitt.23 Fem på gravfältet vid Grossromstedt anträffade 
kittlar höra till vapengravar samt förefalla kunna dateras till tiien 
omkring Kr. f.24 Även på gravfältct vid Körchow i Mecklenburg tyc
kes en del kittlar ha blivit nedlagda i början av romersk tid.23 Kit
teln från Sande i Jarlsberg i Norge med sitt viktiga innehåll av en 
väl bevarad järnfibula av mellanlatcneform har med all sannolikhot 
kommit i jorden under framskriden laténetid, snarast framemot Kr. f., 
varpå fibulan tyder.26 

Den trekantiga fibulan, Kostrzewskis typ K samt dennas avledning 
typ L, bildar den vanligaste fibulaformen inom ostgermanskt område 
från senlaténe. Den är viktig i här föreliggande sammanhang, då den 
i hög grad sätter sin prägel på de från laténetid härrörande grav
fälten i Sverige. Dess utbredning sammanfaller på ett betecknande 
sätt med området för ostgermanskt vapenskick.27 På ostgermansk 
botten har denna karakteristiska fibulaform av allt att döma varit 
relativt långlivad; Bohnsacks utlåtande att den utfyllt större delen 
av sista förkristna århundradet är kanske riktigt.28 Enär inom ger
manskt område fibulor enligt mellanlaténeschema existerat ännu vid 
slutet av senlaténe är det likväl vanskligt, såsom bl. a. Pescheck 
framhållit, att enbart med hjälp av fibulor söka åstadkomma en när
mare tidsindelning; dock har anförts såsom mest sannolikt att sen-
laténeschemat inom den germanska världen uppträder först under 
senare delen av sista århundradet f. Kr.23, ooh att huvudparten av 
fibulor, byggda enligt mellanlaténeschema tillhöra tiden närmast dess-

23 H. Preidel, o. a. a., s. 180. 
24 G. Eichhorn, o. a. a., s. 75 ff. 
25 R. Beltz, Das Urnenfeld von Körchow, Jahrb. des Vereins f. meckl. 

Geschichte und Altertumskunde 1920/21, s. 38. 
26 A. W. Brogger, La-Tönekjcdelen fra Sande i Jnrlsberg, Oldtiden VII, 

s. 65 ff. — A. Björn, Fra vor aeldste jernalder, Bergens mus. oorbok 1926, s. 7. 
27 C.-A. Moberg, Zonengliederungen der vorchristlichen Eisenzeit in Nord

europa, Lund 1941, utbredningskartan s. 215. Sodan detta arbete utgivits 
har antalet fibulor av denna typ starkt ökat frän Västergötland och Golland. 

28 D. Bohnsack, Die Burgunden in Ostdeutschland und Polen, Leipzig 
193S, s. 16. 

29 C. Pescheck, o. a. a., s. 23. 
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förinnan. En granskning av fyndkombinationerna, så som dessa 

kunna ut läsas i föreliggande litteratur, ger också vid handen att 

K—bulorna i stor uts t räckning förena sig med andra, sena fibulafor-

aier. Att kombination även med äldre fibulor förekommer skal l ej 

bestridas. Men sena kombinationer förefalla vara talr ika. I West-

preussen ha —-fibulor ofta funnits t i l lsammans med fibulor av M-

och N-typ, vilka senare kunna inrangeras i övergångstiden mellan 

förromersk oeh romersk järnålder , ävensom mod bäl tehakar med led

gång, som gå in i romersk tid men väsentligen äro hemmahörande i 

senlaténe.30 P å gravfältct vid Bondson ha r i ett fall påträffats en 

K-fibula t i l lsammans med en fibula av tidig romersk typ (gr. 4741).31 

K _ b u l a _ förhållandevis sena t idsslällning förefaller sålunda vara 

klar. I stort sett har dess livstid infallit under andra hälften av år

hundradet närmast före Kr. f.. men dess första uppträdande torde ha 

infallit något dessförinnan.32 

— - b u l a n kan ej vara äldre i vårt land. Den förekommer emeller

tid hos oss ytterst sällan i förbindelse med andra fibulaformer, vare 

sig äldre eller yngre, vilket i och för sig synes berättiga till antagan

det att den under ett gunska skarpt begränsat skede utgjort en le

dande, en dominerande form, plötsligt inkommen utifrån och lika 

plötsligt ersatt av andra fibulaformer. Den har av allt att döma i vårt 

land i stort sett utfyllt samma tidsrum som på kontinenten — hä r 

talas alltjämt om K-fibulan i dess renodlade form. Vid tiden för eller 

s t rax efter Kr. f. ha r den gått u r bruk, förträngd av fibulor känne

tecknande för den tidigare delen av romersk järnålder.3 3 Utan tvivel 

30 J. Kostrzewski, Die ostgermanisc-he Kultur der Spätlatcnezeit, Leipzig 
u. Wiirzburg 1919, tab. s. 351 ff. 

31 Benäget lämnat meddelande av prof. J. Kostrzewski, Poznan. 
32 J. Kostrzewski skriver beträffande den trekantiga fibulan i brev till 

förf. av don 18/4 1948 bl. a.; >Rein gofiihlsmässig wiirde ich mich allerdings 
Ihrer Auffassung von einer vorhältnisraässig späten Zeitstellung dieser 
Form zuneigen, also etwa von 50 vor Chr. bis Chr. Gcburt.> 

38 Synnerligen botydelscfullo i detla sammanhang är ett par gravfynd, 
som gjordes sommaren 1917 på ett nyupptäckt latenogravfält omedelbart invid 
järnåldersbebyggelsen i Vallhagar, Fröjds sn, Gotland. I grav nr 9 pä dotta 
gravfält låg en trekantig fibula av (yp närmast som ÄEG fig. 45 tillsammans 
med fragment av en fibula av typ ÄEG fig. 43, den sistnämnda stående på 
gränsen till romersk järnålder, och i grav nr 6 påträffades tvä vackra tre-
kantsfibulor av järn jämte fibula av typ ÄEG fig. 43, två fibulor av typ 
ÄEG fig. 41 ävensom boslagsförscdda bälteringar och bältehakar av järn 
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är ett stort antal , kanske de flesta av de rena K-fibulorna liksom tro

ligen en hel del vapen importerade från ostgermanskt område, men 

på basis av denna s tarka import ha r uppenbarligen snar t nog en 

inhemsk tillverkning av såväl fibulor som vapen kommit till stånd i 

Norden, icke minst iakl tagbar på de lokala avläggare enligt den tre

kant iga fibulans schema, som äro att finna i en del gravfynd från 
» 

Sverige liksom även i Norge.34 

Av vad som ovan anförts torde framgå att såväl situlor som brons

kitt lar med j ä rn rand och trekantiga fibulor av Kostrzewskis K-typ 

äro att hänföra till ett sent avsnitt av period I I I av vår nordiska järn

ålder, sannolikt motsvarande tiden 75—50 f. Kr.—Kr. f. Detsamma gäl

ler säkerligen i stort sett vapengravarna från denna period.35 Det ä r 

den ostgermanska kul turen och av germanerna på kontinenten för

medlad import av bronskär l , som vid denna tid med stor s ty rka gör 

sig gällande inom den nordgcrmanska världen, enkannerligen dennas 

östra delar. Med dessa förcmålsformer förena sig i fynden en del 

andra fornsakstyper av brons eller järn , helt typiska för vår sen

laténe och talr ikt företrädda: bälteringar med profilerade beslag, 

bäl tehakar med beslag, grova remändbeslag. fibulor med hög svängd 

båge samt fibulor av typerna Ä E G fig. 40—44, samtliga fibulor med 

äkta spiral . 

Därmed äga vi en grupp fornsaksformer, som bestämt låta sig av

dela u r det övriga materialet från laténe I I I . Särskil t med avseende 

pä det gotländska fyndbeståndet föreligger möjlighet att också ur

skilja en äldre grupp inom laténe I I I , en grupp I l l a i motsats till 

samt ett trint remändbeslag av brons av typ ÄEG fig. 82. Detla gravfält 
kommer i sin helhet alt publiceras av fil. lic. Erik Nylon. 

34 Såsom exempel på dylika lokalformer kan här, förutom de bekanta 
halvfärdiga bronsfibulorna i Jättenefyndet {K. E. Sahlström, Gudhems härads 
fornminnen s. 80 ff.), nämnas sådana fibulor som de, vilka inga 1 grav 49 
på Sjögestadsgravfältet, Östergötland (C. G. Oxenstierna, Die Urheimat der 
Goten, s. 45, fig. 45) och grav 49 Bläsviidret Brunneby, Östergötland {Oxen
stierna, a. o., s. 76, fig. 63). 

35 Ett sällsynt innehållsrikt och ur dateringssynpunkt viktigt fynd är grav 
nr 5 på den rika latcnefyndplalsen vid Vallbys i Hogräns sn på Gotland 
(SHM inv. nr 16495). Förutom flora svärd, sköldbucklor, spjutspetsar — 
däribland en frän burgundiskt omräde importerad, slank spets med etsat blad 
— innesluter delta fynd en tidig bandforniig fibula frän romersk tid av typ 
Almgren, Nordeuropäische Fibelforinon, fig. 57. 
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den ovan nämnda, som lämpligen kan kal las laténe I I I b.36 Ganska 

upplysande är ett gravfynd, som gjordes år 1942 vid Ange i Alva 

socken på Gotland37, g ranngård till Svie i Alva, varifrån det bekanta 

och om Ängefyndet n ä r a er inrande gravfyndet SHM inv. n r 3903 här

stammar (se Ä E G s. 15, n r 44, samt Taf. 8). Fyndet från Ange består 

av en bältering av brons med tre knoppar, prydda med »laténemär-

ket» (fig. 5: 2), en bältehake av brons och j ä rn med knoppformiga 

utskott (5: 3), delar av en bågfibula av brons med segmenterad båge 

(5: 5), en r ing med rester efter märla av j ä rn ( 5 : 1 ) , ett avlångt järn

bleck, delar av en sannolik skivtibula av brons som Ä E G fig. 32 

(5: 6), 2 fragment av en bärnstensr ing med rombisk genomskärning 

( 5 : 4 ) , en hel och 3 fragmentariska blå glaspärlor m. m. ( 5 : 8 ) . 

Jämför man Ängefyndet eller det l ikåldriga Sviefyndet med fynd 

innehållande trekantiga fibulor och därtill anslutande föremål, fram

stå ski l lnaderna i iögonenfallande dager. Bältoringen från Ange ä r 

försedd mod knoppformiga utsprång samt sakna r beslag, äger en

dast en genomborrad tapp som fäste för remmen, den likaledes knopp-

försedda bältehaken saknar jämväl beslag. De såsom delar av en 

skivfibula uppfattade bronsfragmentcn ha likaledes varit utrustade 

med knoppar med »laténcraärket». Den söndriga bågfibulan är av 

typ Ä E G fig. 50, ha r haft lång, falsk spiral, vilken vid ändarna av

slutats med bronsknoppar. Denna fibulaform inordnar sig i en grupp 

typiska gotländska spännen, Ä E G fig. 49—53, vilka såsom gemensamt 

element äger en lång, med bronstråd lindad tvärstång, avslutad mel 

runda eller tillplattade knoppar. Likar tade knoppar återfinnas på en 

del av Sviefyndets bältebeslag. C.-A. Moberg har i försiktiga ordalag 

framlagt åsikten att denna fibulagrupp måste vara äldre än fibulor 

av exempelvis typen Ä E G fig. 43 och detta ä r utan tvivel riktigt.38 

Men ej nog därmed, den torde i stort sett även ligga före den trekantiga 

3" Såväl C.-A. Moberg som K. E. Sahlström och förf. till denna artikel 
ha tidigare sökt urskilja enstaka föremålsformer inom senlaténe såsom hö
rande till ott äldre skede av period III. Förf. delar Sahlströms uppfattning 
{K. E. Sahlström, Halsringar från La Tone-tiden etc, s. 17) att de väst- och 
östgötska halsringarna med stora ändknoppar uppträda under en äldre del 
av period III, alltså närmast motsvarande III a, men do förefalla ha varit i 
bruk även under period III b eller on dol av detla avsnitt. 

37 SHM inv. nr 22334. SHM:s tillväxt 1942, s. 81. 
" C.-A. Moberg, o. a. a., s. 131. 
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fibulan i dennas utvecklade senlaténeform.30 Vid sidan av dessa got
ländska fibulor böra, såsom också Moberg framhållit, ställas de om 

39 Från Gotland föreligger ett kryssfynd, gjort vid Nystugu i Tingstäde 
sn, vilket består av tvä T-formiga fibulor samt en trekantfibula (ÄEG Tab. 
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västligt inflytande vittnande T-formiga fibulor från Halland oeh Väs
tergötland, vilka äga imiterad spiral samt vårtformiga utsprång på 
tvärstångens och mittelsprötens ändar.40 Ifrågavarande fibulor ha sin 
nära motsvarighet i fibulafragmentet från Hamra socken på Gotland, 
ÄEG fig. 31, vilket av Almgren hänförts till period II av järnåldern 
och av honom jämförts ined en bygelnål från Källunge socken på 
Gotland med likartade utsprång som de fastlandssvenska T-formiga 
fibulorna och spännefragmentet från Hamra. Till denna grupp sluter 
sig också med all säkerhet även det bekanta och omtvistade fyndet 
från Vonheim i 0stfold, vars såsom »BombennaAln» uppfattade stora 
bronskulor kanske ej äro någonting annat än ändknoppar till en 
stor fibula41, och vilket med hänsyn lill de övriga föremålens utform
ning snarast bör hänföras lill period III a. Om de knopptörsedda, 
enligt mellanlaténeschema byggda fibulorna från olika delar av Nor
den skall i detta sammanhang ej närmare resoneras, men det är 
möjligt att de böra inrymmas i ett skede före period III a. Till period 
III a, vars gräns bakåt i tiden är svår att fastställa med anledning 
av det förhandenvarande materialets begränsade omfattning, skulle 
alltså räknas följande ledtyper: bälteringar av Ängefyndets typ och 
ÄEG fig. 6942, knoppförsedda bältehakar av Ange- och Sviefyndens 
typ, T-formiga fibulor från Gotland och det svenska fastlandet, 
Helmshagenerfibulor, med runda ändknoppar försedda halsringar 
av väst- ooh östgötsk typ, i någon mån även trekantiga fibulor. 

Under hänvisning till det ovan sagda, kan det betraktas såsom 
sannolikt att situlagraven i Bjurum anlagts under en sen del av sen
laténe, troligen omkring Kr. f. I och med anträffandet av denna rika 
vapengrav samt kittelgraven med vapen på det av Sahlström under
sökta laténegravfältet vid Horns kyrka (jämte tidigare gjorda, men 
vida mer oansenliga vapengravfynd i landskapet från senlaténe) har 
Västergötland inryckts i den östliga kulturkrets, som utmärkes bl. a. 

1, s. 13; SHM inv. nr 11714:8). Fyndet är viktigt, då det visar de båda for
mernas kontakt med varandra. Däremot har ingen T-formig fibula påträf
fats i kombination med de yngsta gotländska latenefibulorna av typ ÄEG 
fig. 40—44, med vilka de trekantiga fibulorna understundom uppträda. 

40 C.-A. Moberg, o. a. a., Taf. XVI. 
41 A. Björn, Nye fund fra forromcrsk jernalder, Univers. oldsaksaml. 

aarbok, II, 1928, s. 8. — C.-A. Moberg, o. o. a, s. 112. 
42 Ytterligare en sådan bältering är känd. Den är funnen vid Juves i 

Väte och förvaras i Gotlands fornsal under inv. nr C 2072. 
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av brandgravar innehållande vapen av ostgermansk karaktär. De tre
kantiga fibulorna ha vidare på senare tid i hög grad ökat i antal 
från Västergötland (liksom från Gotland) och deras allmänna upp
trädande (enbart från Horngravfältet är etl 20-tal dylika fibulor 
kända) understryker ytterligare Västergötlands nära samgående med 
östra Sverige under senlaténe eller närmare bestämt under den 
period, som i det föregående givits benämningen period III b. Det 
behöver knappast dragas i tvivelsmål att dessa starka, från sydöstligt 
håll komna påverkningar nått Västergötland direkt från Östersjö
området via Östergötland, således ej såsom tidigare föreslagits från 
väster och Kragliedegruppen.-13 Man kan alltså för Mellansverige lik
som för Gotland märka cn tydlig strömkautriiig i förbindelserna med 
omvärlden: efter att tidigare ha varit huvudsakligen orienterat åt 
sydväst, bli under period III b förbindelserna åt sydost, med Weichsel
området och den ostgermanska världen i allmänhet, av avgörande 
betydelse.44 Hur detta plötsliga samgående med det ostgermanska om
rådet närmast skall tydas mä för tillfället lämnas därhän. Uteslutet 
är ej att påverkningarna stått i samband med folkrörelser mellan 
Nordens östra delar och Nordosttysklaud, folk som utflyttat i grupper, 
kanske också återiiiflytlningar. ulan att det fördenskull behöver vara 
(al om några allmänna utvandringar. Det har sagls att vårt arkeo
logiska material från slutet av laténe är så förhållandevis rikt i jäm
förelse med tidigare skeden atl denna omständighet i och för sig 
måste anses avvisa varje antagande av definitiva eller mer tempo
rära folkrörelser. Snarare kan det förhålla sig så att en genom be
gränsade utvandringar eller genom ett aktivt deltagande i ett all
mänt politiskt händelseförlopp åstadkommen kontakt med en rikare 
kulturmiljö medfört en förnyelse inom det egna landet och därmed 
också lätt kunnat åstadkomma ökning av det material, med vilket 
arkeologen i främsta rummet arbetar: gravfynden. Det kan ej be
traktas såsom uteslutet att den påtagligt livliga kontakten under sen
laténe mellan Nordens östra delar och vad vi i största allmänhet plär 

43 C.-A. Moberg, o. a. a., s. 136. —• Inom Krnghedogruppon på Jylland är 
den äkta trekantiga fibulan endast känd i 1 ex. Det iir fördenskull uteslutet 
att det varit frän donna krets, som don stora mängden av trekantiga fibulor 
kommit till Västergötland eller som inspirerat till inhemsk framställning 
av sådana. 

44 Att Gotlands förbindelser med Nordosttyskland först satte in under 
slutet av period III har tidigare gjorts gällande av Norman, se ÄEG s. 140. 
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kalla Weichselområdet samt den förnyade importen av kär l söder

ifrån bör sättas i samband med det plötsligt framträdande marko-

mannerriket och dettas uppenbara merkanti la intressen. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Mårten Stenberger: Der Fund von Bjurum und seine Datierung. 

Der Verf. behandelt einen Grabfund, der im November 1946 beim 
Abrutschen von Kies in einer Kiesgrube bei Stora Bjurum im Kirchspiel 
Bjurum in Västergötland ans Lidit kam. Der Fund beställt aus einem gut 
erhaltenen Bronzooimer, dem jednch Fiisso sowie Henkel und Henkolattachen 
fehlen (Abb. 2—3), einem breiten, einschneidigen Eisenschwert mit zuge-
hörigom bandförmigen Eisenboschlag der Scheide, einer schlanken Lanzen-
spitzc aus Eisen mit segmenlförniigen Ausschnitten an ilen Schneidcn sowie, 
eigontiimlicher Weise, einem Dolchblalt aus Bronzo (Abb. 4). 

Das Grab war ein Brandgrab untor flachor Obcrfläche mit dem Elmer 
als Behältnis fiir dio Brandresto. Fiir schwedische Vcrhältnisse ist dieser 
Fund ungowöhnlich: ausser dom Bronzegefäss, das dor älteren Gruppe der 
italischen Eimer zugohört, sind die Lanzonspitzo und vermutlich auch das 
Schwert importiert, in diesem Fallo beido aus ostgermanischem Gebiet. 

Der Verf. hebt hervor, dass in der Laténezeit im nordgermanischen Ge
biete gewisso Fundformen vorkommen, die in den Gräbern violfach zu
sammen, oder in der gleichen Grabgruppe des Gräberfeldes, auftreten. Sie 
stellen fiir den schwedischen Kulturkrois einen mehr oder weniger fromden 
Einschlag dar: Bronzeeimer, Bronzckessel mit Eisenrand, Waffen und droi-
eckige Fibeln. Der Verf. halt diese Formen fiir sehr spät in der Laténe
zeit und datiert ihr Vorkommen ungefähr in die Zoit um 75 v. Chr.—Chr. 
Geburt. Er benonnt diese Stufe innerhalb Laténe I I I : >Latcne III b>, im 
Gegcnsatz zu einem älteren Abschnitt in dor schwedischen Laténezeit mit 
andoren Fundformen, einer >La(enc III a-»-Stufe. 
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