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KYRKBACKEN I HORNS SOCKEN FÖRE OCH 
EFTER JÄRNÅLDERNS TREDJE PERIOD 

Av Carl-Axel Moberg 

L)e av K. E. Sahlström publicerade fynden från gravfältet på 
Kyrkbacken i Horns socken i Västergötland' kan göra anspråk 
på särskild uppmärksamhet genom att gravamas relativa tids
ställning i viss utsträckning framgår av deras läge. Man har 
nämligen under förromersk järnålder börjat att förlägga gra
var till områdets norra del och sedan efterhand anlagt nytil l
kommande gravar söder om de äldre. De tolv kartskisser,- där 
Sahlström redovisar hur olika grav- och föremålsformer före
kommer inom gravfältet, lägger en ovärderlig grund för fort
satt utredande av kronologien inom den viktiga del av Sve
riges äldre järnålder, från vilken Kyrkbacken innehåller gravar. 

Ett särskilt intressant drag i gravfältets topografi är den 
omständigheten, att gravarna av den förromerska järnålderns 
former saknades helt inom ett ca 10 m brett , närmast cirkel
formigt område på åsens högsta krön (fig. 1—3). Här låg i stäl
let en anläggning av annan karaktär, en hög (»gravhög A») 
eller snarare stensättning av 8 m diameter och få dm höjd. Den 
var »lagd av kullersten i 2 å 3 skikt och innehöll i det inre i 
understa kullerstenslagret ett svagt brandjordslager av 5 å 6 m 
vidd. I detta förekommo enstaka brända ben, ett par lerkärls
bitar, en järnspik och ett par rostklumpar, samt en del kolsmu-

' K. E. Sahlström och JV.-G. Gejvall, Gravfältet på Kyrkbacken i 
Horns socken, Västergötland. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademiens handlingar 60: 2, Stockholm 1948. Jfr anmälan i Fornvännen 
1949, sid. 367. 

-' Sahlström, Gravfältet, fig. 127—138; jfr även fig. 12 på s. 174. 

5 — oooiä i 73 



C .1 /( /. - .1 v /•: 7. M O II Ii It G 

\ 

• 
i 

i 

\ \ 
\ B 
1 

/ / r ± yi^^Ä ° l 

/ / /t°tfi 
/ /Jr/* / / ^ U v 

/ / "VOa, 

1 o° 

• 

/ / v!\/ I ° 

v y% l°° 
* / T o/ «-• / Jf/ ^o «y o / I o 

/ / " 
1 / -

\Jr 

tf o J " ff 0 c/ 0<1 ° o 
7 • ° QÄ9 % 
1 "O ^ O o _ 

/ 0 \ O ° 
/ .„„ Co° O 0 

. ' %- Ta© o 

i I h t 
v y g,oo 

\ f T \<T \ " " 0 ^ ,o 0 t 

•^ \ ° oV J U ° i • « 
\ \ o°oY00«°Sol 
\ \ \n ° O \_ 
\ \ \ o ° ° X . o 

V \ \ fr" 'fc 
\ \ \ 5, ° ° • JR 
\ \ \ R*»«.*n \ \ \ ?>\lo rt° \ : 

\ \ \ \ r ' V V \ vOSrf*7* \ \ \ \ *\ / 

o 

1 

1 
» 

\ \ \ ° . ° M \ \ \ °o o/ 
\ \ \ 0 y * 
\ \ ^—' 'o 
\ \ °°° \ \ ° 

H ° 

\ \ ° / %\ o I 

\ x. ° °y 
\ ° 
\ ° 
\ ° 
\ ° 

i 
*\ 

Iti i iKniil. — Peiiiinnuliir l l i i lsrinu 
llUMWll 

i . . I I i Per. 2 Lång 
sclirm:!. spinil. 
La Ttaa Lon 

11 typ», spirjil 

Vinkel- Obestämd 
Ixijdn. typ, 

Tri;m- Undeilnod. 
unlar. 

Fig. I—2. Gruvfältet pu Kyrkbacken, Horns socken, Västergötland, lielägenhcten uv 
gruvar med smycken och fibulor. Skala eu 1:8809, lifter Suhlslröm. — 7'7ie cemiiery 
al Kyrkbacken. Horns parish, Västergötland. The situation of graves mtth ornaments 

and fibuhv. C.' 1:0600. After Suhlslröm. 

lor».3 Av beskrivningen framgår, att fynden, vilka icke kunnat 
återfinnas, var otillräckliga för en närmare datering av anlägg
ningen. På grund av analogi med yngre järnålderns gravar på 
Kyrkbacken (se nedan) har Sahlström ansett en datering av 
gravhög A till samma tid som dessa vara åtminstone högst san-

3 Sahlström, Gravfältet, s. 90. 
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SAHLSTRÖM: 

(S. 132) »slutet 
av per. 2 eller 
Åtminstone di 
per. 2-tradilioncr 
levde kvar>. 

IS. 136) »slutet 
av per. 2 och 
äldre delen av 
per 3». 

•Yngre delen ev 
per. 3>. 

Brons. 
— Mron/.c. 

(ilasllnss. — 
Glass paite. 

MOBERG: 

Per. 2 eller åt
minstone d l per. 
2-lraditioner lev
de kvar. 

Per. 3. 

se-Per. 3. eller 
narc; kanske ro 
niersk järnålder 

Fig. 8. Belägenheten uv gruvar med olika slugs pärlor, efler Suhlslröm. Huvud
dragen i gruvfältets hisloriu enligt Suhlslröm (l. v.) och Moberg (t. h.). — Horn. The 
situation of graves wilh different kinds of beads, after Suhlslröm. Muin periods iu 
the hislory of lhe cemelery, as interpreted hy Suhlslröm (left side) und Moberg (right 
side). According ta Suhlslröm, lhe oldest pari, in the north, betongs to either "the end 
of period 2 or al least to a lime when tradition from this period is still uclive" or to 
"lhe end of per. 2 and lhe beginning of per. 3" . Then follinv graves from "lhe låter 
part of per ii", in lhe soulb. According lo lhe opinion oj Moberg, not so many graves 
belong lo lhe early phase, "per. 2 or at least a lime when tradition from this period is 
still aclive". The middle purt of lhe cemelery belongs lo per. 3. In the south, a final 
sluge rnighl he dislinguished. Ils dule is per. 3 or even loler, perhups Roman Iron Age. 

nolik.4 Frånvaron av brandgropar etc. från äldre järnålder på 
denna plats skulle däremot enligt honom icke kunna sättas i 

' Sah l s t röm, Gravfä l te t , s. 118. 

75 



C A R I . - A X Ii I. .17 O Ii Ii R t i 

samband med anläggningen av denna grav, utan i stället böra 
förklaras genom att »här legat den till gravfältet hörande bål
platsen». I detta sammanhang skulle jag emellertid vilja fästa 
uppmärksamheten på att »gravhög A» i varje fall i det skick, 
som den hade vid undersökningen, tedde sig annorlunda än 
anläggningarna från yngre järnålder, med vilka den jämförts. 
Den förefaller nämligen att ha varit lägre och mer än dessa 
ha haft karaktären av en flack stensättning. Då det saknas 
verkliga bevis för att en bålplats varit belägen på detta ställe, 
förefaller det tills vidare väl så rimligt att tolka »gravhög A» 
och det omgivande, på brandgropar etc. tomma området såsom 
rester av en äldre gravanläggning, som tillkommit tidigare än 
de omgivande brandgroparna. 

Sahlström indelar fynden från brandgroparna etc. i en äldre 
och en yngre grupp.'' Till den förra räknar han ringnålar, spän
nen av per. 2-schema, spännen med lång spiral och bågknopp, 
halsringar samt höga lerkärl med likformigt utsvängd buk. Den 
senare gruppen anser han omfatta bronspärlor, stora kraftiga 
skaror samt stora, vida lerkärl. Till båda dessa grupper gemen
samt för han bälteringar, remändbeslag, skaror, prylar, synå
lar, läderknivar och vinkelböjda spännen samt situlaformade 
lerkärl. 

Förf. vill för sin del främst urskilja en viktig gränslinje ge
nom gravfältet ungefär i höjd med södra delen av gravhö
gen B (fig. 3). 

Norr om denna linje finns det gravar med fibulor. Söderut 
saknas däremot sådana helt. Den norra delen, med fibulor, bör 
i sin tur delas mitt itu genom en linje i höjd med grav 63, den 
sydligaste av gravarna med halsring. På så sätt indelas grav
fältet i tre områden, ett längst i norr, ett i mitten och ett i 
söder. 

Norra området kännetecknas av ringnålar, halsringar, spän
nen av per. 2-schema samt spännen med lång spiral. Rena 
brandgropar förekommer. Bikärl används. Hartstätade benkärl 
förekommer sparsamt. 

I det mellersta området dominerar det vinkelböjda spännet. 

' Sahlström, Gravfältet, s. 176 f. 
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Rena brandgropar är vanliga. Bikärl används. Hartstätade ben
kärl är vanliga. 

I det sydligaste området slutligen saknas fibulor helt. Det är 
ont om karakteristiskt metallinventarium. Bronspärlor är dock 
talrikare i denna del av gravfältet Hartstätade benkärl är fort
farande vanliga. Däremot förekommer rena brandgropar samt 
bikärl endast undantagsvis. Fig. 3. 

Enligt Sahlströms sammanfattning" härrör hans äldre grupp 
från slutet av per. 2 och äldre delen av per. 3, medan den se
nare gruppen förs till yngre delen av per. 3. Vad dateringen 
av de äldre fynden från Horn beträffar, använder Sahlström 
dock i annat sammanhang7 en avvikande formulering, »vid slu
tet av per. 2 eller åtminstone då per. 2-traditioner ännu levde 
kvar». Detta uttryckssätt synes lyckligare. Den debatterade 
frågan om var gränsen mellan andra och tredje perioden skall 
gå,* bör enligt min mening om möjligt lösas så, att denna gräns 
blir identisk med gränsen mellan La Téne II och La Téne III 
på kontinenten. Bland annat talar rent praktiska skäl för en 
sådan lösning, som ju också ursprungligen åsyftades av den 
nordiska periodindelningens grundläggare." För att genomföra 
en dylik »gränslinjebestämning» erfordras emellertid en gransk
ning ur moderna synpunkter av konnekteringen mellan nor
disk förromersk järnålder och kontinental La Ténetid. Så länge 

" Sahlström, Gravfältet, s. 135 ff. 
7 Sahlström, Gravfältet, s. 132. 
M C.-A. Moberg, Zonengliederungen der vorchristlichen Eisenzeit in 

Nordeuropa, Lund 1941, särskilt s. 104 ff. — M. Stenberger, En debatte
rad fibulaform, Fornvännen 1945, s. 76 tf. — K. E. Sahlström, Halsringar 
trän la Téne-tiden i de forna götabygderna, Västergötlands fornminnes
förenings tidskrift V, 1947, s. 9 ff.; särsk. s. 21. — Sahlström, Gravfältet, 
s. 94 f., 139 f. — C. J. Becker, Den tidlige Jernalderbebyggelse paa Trelle
borg, Nordiske Fortidsminder IV: 1, Köbenhavn 1948, s. 223 f. — Jfr även 
M. Stenberger, Bjurumfyndet och dess datering, Fornvännen 1948, s. 
205 ff. 

" O. Montelius, öfversigt öfver den nordiska forntidens perioder, in
till kristendomens införande, Svenska fornminnesföreningens tidskrift 
VIII, 1891—1893, s. 127; se s. 142 f. — O. Montelius, Den nordiska jern-
ålderns kronologi I, Svenska fornminnesföreningens tidskrift IX, 1896, 
s. 155; s. 173 f. 
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en tillfredsställande dylik icke genomförts synes det försik
tigare av Sahlströms båda uttryckssätt vara att föredraga. 

Den här ovan föreslagna tolkningen av Kyrkbackens topo
grafi leder bl. a. till att det äldsta skedet kommer att framstå 
klarare än enligt Sahlströms indelning, vilken exempelvis måste 
medföra, att även vinkelböjda spännen skulle vara känneteck
nande för denna tid — något som väl rimligtvis måste omöj
liggöra en datering till per. 2. Sahlström har givetvis heller icke 
avsett att dessa fibulor skulle ha en sådan tidsställning. 

Mera genomgripande konsekvenser kan den här föreslagna 
indelningen få för dateringen av de sydligaste gravgrupperna. 
Sahlström bestämmer t idpunkten för upphörande av äldre järn
ålderns gravläggningar genom ett konstaterande, att inga »för 
romersk järnålder särskilt utmärkande föremål förekommo. 
Gravfältet tillhör således per. 3»10 etc. Man vill gärna in
stämma däri, at t inga för romersk järnålder särskilt u tmär
kande föremål påträffats vid Horn. Men man vill då tillägga, 
att bland de sydligaste 30 å 35 gravarna påträffades icke heller 
några för per. 3 särskilt u tmärkande föremål. Om man nu 
kunde vara säker på, att trettio gravar från Horn-traktens ro
merska järnålder nödvändigtvis måste innehålla åtminstone 
något för romersk järnålder särskilt utmärkande föremål, så 
vore saken klar. Undersökaren, som i denna fråga otvivelak
tigt kan stödja sig på andra erfarna forskares uppfattning,11 

skulle ha rätt . För min del har jag emellertid redan tidigare 
velat hålla den en gång av Nerman'- antydda möjligheten 
öppen, att delar av västgötska gravfält kunnat vara i fortsatt, 
användning även efter per. 3, trots att typiska daterbara fynd 
från romersk järnålder inte föreligger.1:| Förhållandena vid 
Horn syns stödja denna misstanke. Utöver vad som redan 
sagts ti l lkommer vidare, att några av de sydligaste gravarna 
verkligen innehåller föremål, som direkt skiljer sig från det 
vanliga tredjeperiodsinventariet. Hit hör de av Sahlström upp-

10 Sahlström, Gravfältet, s. 132. 
11 B. Nerman, Die Herkunft und die friihesten Auswanderungen der 

Germanen, Stockholm 1924, s. 56. — Jfr även E. C. Oxenstierna, Die Ur-
heimat der Goten, Stockholm och Naumburg (Saale) 1948, s. 67 f. 

'- Nerman, Herkunft, s. 56. 
'-1 Moberg, Zononglicderungen, s. 203. 
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märksammade skarorna i gravarna 208 och 210.u Grav 204, i 
vilken påträffats en röd pärla, är även av intresse här; behand
lingen av detta fynd uppskjuts emellertid lämpligen till ett 
annat sammanhang nedan.15 — Det bör kanske framhållas, att 
den sydligaste gravgruppens särställning gentemot den mel
lersta icke, som någon möjligen skulle vilja anta, kan förklaras 
därmed, att de begravda där skulle ha varit fattigt folk, som 
inte använde fibulor. Ty då skulle det bli oförklarligt, att dessa 
gravar även innehåller saker, som positivt skiljer dem från de 
andra. 

De här diskuterade iakttagelserna beträffande gravfältet vid 
Kyrkbacken i Horns socken ger alltså vid handen, att en del 
av de brandgropar etc, som utgör den övervägande delen av 
gravfynden, kan tänkas härröra från senare tid än förromersk 
järnålder. Någon visshet hur det förhåller sig härmed kan där
emot icke uppnås med stöd av vad som för närvarande är känt. 

Det är emellertid av intresse även i detta sammanhang, att 
gravfältet vid Horn på samma sätt som i varje fall de vid Jäm-
syssla och Saleby10 även lämnat fynd, som otvivelaktigt härrör 
från — mycket — senare tid än förromersk järnålder. Dessa 
fynd har gjorts dels vid en undersökning, som T. J. Arne ut
förde 1906,17 dels i samband med Sahlströms grävningar. Sahl
ström har behandlat det av honom framtagna materialet vid 
publikationen av de förromerska fynden; med hänsyn till det 
särskilda intresse, som dessa erbjuder, har det varit naturligt, 
att de sena fynden härvid behandlats mera summariskt och ej 
avbildats. Enligt överenskommelse med professor Arne och 
dr Sahlström kommer förf. att här beskriva och diskutera dessa 
fynd något utförligare. Sådana uppgifter om fyndförhållanden, 
som finns i Sahlströms publikation, återges här endast i sam-

14 Sahlström, Gravfältet, fig. 111—112. — Den stora skäran fig. 112 
motsvarar ganska nära en sådan dansk skära frän romersk järnålder 
som den av A. Steensberg, Ancient harvesting implements, Köbenhavn 
1943, under nr 594, fig. 37, beskrivna och avbildade från Vimose. 

15 Se s. 92. 
18 Moberg, Zonengliederungen, s. 203, samt där citerad litteratur. — 

Jfr vidare Oxenstierna, Urheimat, s. 20 ff. 
17 Fornvännen 1906, s. 231. 
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:iJP 
Fig. 4. Horn . Vr Arnes grov I. Lerkärlet I j 3 , resten I f l . — H o r n . F r o m lhe gnive 

Arne I. The clay vessel tfS, lhe rest I I. 

mandrag. — Fil. lic. N.-G. Gejvall kommer att samtidigt lämna 
kompletterande uppgifter om de brända benen från Sahlströms 
fynd (s. 174). 

Arne 1 (SHM 12816:11:1). Gravhög, belägen »11 meter» 
»norr om den väg, som skär backen i öst—väst». »Ca 60 cm 
hög och 7 m bred kulle av jord blandad med sten. I midten ett 
rikt brandlager av mer än 1 meters bredd. I detta stod ett ler
kärl — — — fylldt med brända ben och dessutom innehål
lande några fornsaker. I brandlagret rundtorn en mängd brända 
ben.» Denna eller följande hög kan vara identisk med Sahl
ström 223. l s Utom lerkärlet innehöll graven följande forn
saker: en fibula, två hängsmycken, ett litet bronsbleck med nit 
samt 2 + 2 pärlor. Fig. 4. 

Den likarmade fibulan, av brons med nål av järn, är av sam
ma typ som den i grav XIII vid Tuna i Alsike sn, Uppland.1" 
De båda bronshängena, varav det ena är fastärgat eller fast-
smält vid fibulan, har en mycket nära motsvarighet i ett fynd 

'" Sahlström, Gravfältet, s. 91. 
18 T. J. Arne, Das Bootgräberfeld von Tuna in Alsike, Uppland, Stock

holm 1934, pl. XX, fig. 7, 
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Fig. 5. Ur gravfynd från Hälla nr 2, Fellingsbro sn, Västman
land. Ifl. — From grave find al Hälla nr 2, Fellingsbro parish, 

Västmanland. Ifl. 

från Hälla i Fellingsbro socken i Västmanland (fig. 5)20 samt 
en mera avlägsen (fig. 6) i ett annat från Bergby i Vendels 
socken, Uppland.21, 22 Av pärlorna är två spiralpärlor av brons; 
de smalnar mot bägge ändar och är förfärdigade av en ten 

20 Grav 4 vid Hälla nr 2, Fellingsbro sn, Västmanland (SHM 20406: 4). 
Skadad; efterundersökt av I. Schnell. Gravgodset omfattar i övrigt ett 
djurhuvudformat ändbeslag av brons, ett platt remändbeslag av brons, 
två halvsfäriska bronsskållor, två smä söljor av järn med remhållare, 
två små järnnitar, brons- och järnfragment samt 5 bitar av en benkam 
med tandskiva och längdskålla. 

51 Grav 23 vid Bergby, Vendels sn, Uppland (SHM 19416:23). Låg 
hög med stenkedja. Undersökt av A. Oldeberg. Fyndet innehåller dess
utom ett annat hänge; en längsrefflad, cylinderformig bronspärla; två 
fragmentariska, klotformiga pärlor av bronstråd; ett järnbeslag med 
nithål; en järnnit; ca 35 röda, en gulröd, en gul, en närmast grågul och 
fyra gröna glasflusspärlor; fem olikstora ljusgröna till blåaktiga glas
pärlor; urna och kopp av lera. 

22 (Se nästa sida.) 
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Fig. 6. Ur gravfynd från Bergby, Vendels 
sn. Uppland. I f l . — From grave find ut 

llergby. Vendels parish, Uppland. 1/1. 

med fyrsidig genomskärning. De båda andra pärlorna är av röd 

massa och har synbarligen varit tunnformade. — Sådana lik

armade fibulor som den här funna brukar som bekant i första 

hand dateras till folkvandringstid och närmare bestämt till 

dennas senare eller sista del.23 Denna datering synes i ganska 

stor utsträckning vara grundad på typologiska skäl, medan an

talet upplysande fyndkombi

nationer är begränsat. Den 

av Åberg antydda möjlighe

ten för en datering även till 

vendeltid förefaller mycket 

sannolik, särskilt som enstaka 

exemplar bär en stämpelde

kor av vendeltidskaraktär.24 

För det här aktuella syftet 

räcker det att konstatera, att 

fibulan från Arne 1 kan här

röra från folkvandringstidens 

slut eller vendeltiden. Hur 

tidsställningen skall precise-
22 Beträffande gotländska paralleller, jfr Nerman, Gravfynden, s. 74 

och fig. 126. Nermans hänvisning till dessa »fiskstjärtformiga» hängens 
likhet med vissa kontinentala föremål synes vara värd särskilt beak
tande. 

23 K. Stjerna, Bidrag till Bornholms befolkningshistoria under järn
åldern, Antikvarisk tidskrift för Sverige 18: 1, 1905, s. 170: »omkring 
eller omedelbart efter år 550». — B. Nerman, Gravfynden på Gotland 
under tiden 550—800 e. K., Antikvarisk tidskrift för Sverige 22: 4, 1919, 
s. 22. — B. Nerman, En utvandring från Gotland och öns införlivande 
med sveaväldet, Uppsala 1923, s. 48: »en fibulatyp, som uppträder vid 
tiden omkring år 550, men på Gotland blott lever till omkring år 600». 
— 7V. Åberg, Den nordiska folkvandringstidens kronologi, Stockholm 
1924, s. 57: »icke förekommit sä tidigt som vid 500-talets mitt». »Huru
vida de i enstaka fall eller mera allmänt fortlevt efter sekelskiftet kan 
ej med visshet avgöras.» — Arne, Bootgräberfeld, s. 73: »550—600». 

24 Såsom den rombiska stämpeldekoren på de gotländska fibulorna 
Stjerna, Bidrag, fig. 83, Nerman, Gravfynden, fig. 21 = Åberg, Kronologi, 
lig. 132. — En datering till vendeltid skulle också vara förenlig med 
sådana ej helt säkra slutna fynd som de av Åberg, Kronologi, s. 56, om
nämnda från Ekehammar i Stockholms-Näs sn, Uppland samt Vagled 
på Frösön i Jämtland, i vilka båda ingår ryggknappspännen (av olika 
typ). — Härtill kommer typens förekomst i Finlands vendeltid. 
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ras närmare hänger 
samman med hur man 
vill svara på en rad 
ännu livligt diskuterade 
frågor om tidpunkten 
och sättet för vendel
kulturens första uppträ
dande i Sverige. Ett 
ställningstagande i den
na diskussion måste 
falla utom ramen för 
denna uppsats. — I det 
nyssnämnda fyndet från 
Fellingsbro uppträder 
hänget av den här be
handlade typen bl. a. 
jämte föremål av en art, 
som hör hemma i sam
ma miljö som stil II. I 
en motsvarande vendel-
tidsomgivning förekom
mer även de båda sla
gen av pärlor mycket 
ofta.23 Ensamma kan de visserligen icke tilläggas allt för stor kro
nologisk betydelse, eftersom delvis mycket likartade pärlor före
kommer långt före vendeltid.26 I den här föreliggande fyndkom
binationen med det särpräglade hänget och med den likarmade 
fibulan är de under alla omständigheter synnerligen väl för
enliga med en datering av gravfyndet Arne 1 till vendeltid. 

25 Jfr Nerman, Gravfynden, s. 66. 
26 Vad spiralpärlorna beträffar, är det enklast att hänvisa till att sä

dana förekommer i tidiga gravar vid Horn; jfr Sahlström, Gravfältet, 
s. 108. — Såsom exempel på att sådana pärlor som de röda förekommer 
före vendeltid kan nämnas följande syd- eller västskandinaviska grav
fynd. Dybeck, ös t ra Vemmenhögs sn, Skäne (Lunds univ. hist. mus. 
27995: 12). — Källby, Lunds landsförsamling, Skåne, grav II (Lunds univ. 
hist. mus. 28430: II). — Nordre Fevang, Sandeherad pgd, Vestfold (Univ. 
oldsaksamling C. 7026—7028; se N. Nicolaysen, Udgravninger i Sande
herad 1874, Aarsberetning 1874, s. 144 f.). — Gjone, Kvelde s., Hedrum 
pgd., Vestfold (Univ. oldsaksamling C. 20166). 

Fig. 7. Horn. Ur Arnes grav 3. Lerkärlet ca 1/3, 
resten Ifl. —• Horn. From the grave Arne 3. The 

clay vessel c. 1J3, the rest Ifl. 
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Arne 2 (SHM 12816:11:2). 
»Hög, belägen ca 65 m norr om 
den förut nämnda vägen. Dia
metern: 15,25 m. På högens yta 
syntes runt om en rännformig 
fördjupning. I mitten 4 å 5 dm 
dj ett brandlager med brände 
ben och lerkärl, samt några 
bronsfragment. Lagrets diame
ter ca 1,5 m.» Utom lerkärlet 
innehöll graven följande eld
skadade föremål: ett tiotal bi
tar av bronsbleck, störst 2 cm, 
ett par små trådformiga brons
fragment samt en liten nit av 
järn med runt huvud. Någon 
hållpunkt för en närmare da
tering än till yngre järnålder i 
största allmänhet finnes ej, 
ehuru ett par av de trådformiga 

bronsfragmenten synbarligen härrör från en eller två häktor 
med i spiral upprullade ändar, av sådant slag som är känt från 
bl. a. folkvandrings- och vendeltid.27 

Sahlström B (SHM 23273 B), ö v e r ett antal brandgropar 
etc. befann sig en hög (diameter 10 m, höjd •/« m) av sand och 
grus. I denna fanns ett kullerstenslager med 5 m diameter. Dettas 
botten innehöll ett dm-tjockt brandlager med brända ben och 
kolbitar. Bland benen dominerar djurben (av häst och hund). 
Denna grav innehöll följande eldskadade föremål: ett 40-tal 
pärlor, ett par små glasklumpar, ett litet stift av brons (fig. 
15—16), fragment av ett band av brons; ett antal smärre, obe
stämbara stycken av bronsbleck samt smältklumpar; ca 35 små 
klämmer av järn; delar av vad som sannolikt varit ett skav-
järn, ungefär som Rygh 411; obestämbara järnfragment; ett 
litet fragment av ett smalt föremål av ben eller horn, på båda 

Fig. S. Horn. Ur Sahlströms grav 220. 
Beslagsfragmenl, hypotetiskt samman
ställda. 2/1. — Horn. From the grave 
Sahlström 220. Fragments of mountings, 

hypothetically arranged. 2/1. 

27 Jfr B. Nerman, Die Völkerwanderungszeit Gotlands, Stockholm 1935, 
s. 83, textfig. 196. — G. Arwidsson, Valsgärde 6, Uppsala 1942, s. 79 
och 97 samt fig. 108 och 203 pä pl. 36. 
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sidor ornerat med streck och punktcirklar, dessutom ett fyr
tiotal krukskärvor, störst 3,5 cm. Fig. 15. 

Pärlorna, av röd massa, är av samma typ som i fyndet 
Arne 1. Bronsstiftets rundade huvud är försett med en ur tag
ning för fastsättning av en sten- eller glasfyllning. Bronsban
det har varit ornerat med en smal, nedsänkt linje längs kan
terna på den plankonvexa tenens yttersida. Mellan dessa linjer 
har synbarligen funnits en punktornering; på en av bitarna 
syns en rak punktlinje längs tenens mittlinje; på en annan 
har troligen en sådan punktlinje delat sig i en vinkel, vars 
skänklar löpt fram till vardera av ett par nägot djupare rund
lar närmare kanterna. Dessa fragment av bronsband torde här
röra från ett armband. — Av krukskärvorna har endast en
staka kunnat sammanfogas. Några av dem bär en enkel dekor 
av nagelintryck eller liknande. 

De vanligaste nära motsvarigheterna till bronsstiftet finns på 
många av vendeltidens ryggknappspännen, men likartade stift 
med färgad fyllning förekommer ju någon gång även på svärds
fästen28 eller rembeslag från samma miljö.211 Tyvärr saknas nå
gon ledtråd för att bestämma från vad slag av föremål detta 
stift kommer. Det bör otvivelaktigt placeras i vendeltid. Det
samma gäller armbandet. Detta kan sålunda i viss mån jäm
föras med armbandet i en av förf. undersökt, skadad skelett
grav vid Bodarp, Bodarps sn i Skåne, samt besläktade former, 
som behandlats av Berta Stjernquist i en publikation av nyss
nämnda fynd.30 Dateringen till vendeltid av stiftet och armban
det är väl förenlig med att fyndet jämväl innehåller röda pär
lor av det slag, som tidigare beskrivits här. Identifieringen av 
jämfragmenten såsom härrörande från ett skavjärn torde icke 
medföra svårigheter för en datering till vendeltid; däremot är 
det något förbryllande att påträffa ett dylikt redskap i vad 

28 T. ex. från Vendel I. 
29 T. ex. från Roes i Grötlingbo sn, Gotland. G. Arwidsson, Vendel

slile, Uppsala 1942, fig. 65. 
30 B. Stjernquist, A Scanian grave find from the Vendel Time, Med

delanden från Lunds universitets historiska museum, Lund 1948, sid. 138 
ff. — Det är värt att framhålla, att Bodarps-fyndet påträffats på det 
sedan gammalt kända järnäldersgravfältet, som lämnat ett flertal fynd 
frän yngre romersk järnålder. 
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F/j/. 9:1—2, 10, 11. Horn. Ur Sahlströms grav 220. Bälleslenen fig. 9 1/2, resten If l . 
— Horn. From the grave Sahlström 220. Fig. 9 (stone object) 1/2, lhe rest I f l . 

som synes vara en kvinnograv; å andra sidan behöver ju icke 
allt, som påträffas i ett brandlager av det här aktuella slaget, 
nödvändigtvis höra till det egentliga gravinventariet. 

Sahlström 20 (SHM 22942:20). Lösfynd. En röd pärla av 
samma typ som i Arne 1. 

Sahlström 50 (SHM 23116:50). Lösfynd. Ett par smälta 
bronsklumpar; beträffande en av dem har Sahlström ifråga
satt, om den möjligen kunde härröra från en stor fibula.31 Frag
mentets tillstånd synes tyvärr utesluta bestämning. 

Sahlström 204 (SHM 23435: 204). En brandgrop med har ts-

tätat kärl som gömma för benen, bland vilka inga djurben kon-
31 Sahlström, Gravfältet, s. 34. 
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staterats, innehöll som enda föremål en röd pärla som i Arne l.32 

Ang. detta fynd, se nedan. 
Sahlström 219. Brandgrop med hartstätat kärl. Till skillnad 

från övriga gravar av motsvarande typ, även i likhet med här 
behandlade sena gravar innehöll denna även djurben (under
käksfragment av hund) bland de brända benen. »Uteslutet är 
emellertid ej , at t detta sekundärt inkommit från brandflaket 
220» (Sahlström). Förekomsten av djurben liksom i Sahlström 
B, 220 och 224, men i motsats till övriga gravar, skulle vara den 
enda indikationen för sen datering av Sahlström 219. 

Sahlström 220 (SHM 23435:220).33 Under 15 cm grästorv 
et t brandlager, diameter 2Vi m, tjocklek l / i—1 dm. Utom brända 
ben av vuxen människa samt djur (hund, häst och svin) inne
höll brandlagret ett stort antal föremål, i regel tydligt eldska
dade. Dessa är: 

av brons: genombrutet beslag med djur- och stämpelorna-
mentik, sju fragment med två stift (fig. 8, 13: 1—2); bleck med 
stämpeldekor, fem fragment (fig. 10, 13:3); kedja, fragment 
med sammanlagt ett 20-tal länkar; sex spiralpärlor; två stift 
(fig. 11) (utom de nyssnämnda), varav ett med flackt och ett med 
kullrigt huvud; dessa kan ha hört till knäppen; tre små skällor 
av bleck (fig. 11); fragment av ten; ca 15 mera obestämbara 
fragment; 

av silver: fyra bitar grov tråd, tjocklek ca 1,5 mm; ytterligare 
ett litet tenfragment är möjligen av silver; 

av järn; t re små spikar, varav en vinkelböjd; sex små nitar; 
et t litet beslagsbleck med två hål: en sönderbruten, vinkelböjd 
ten, kanske hank till litet skrin; några andra järnfragment; 

av ben eller horn: fem fragment av plattor, varav i varje 
fall de flesta från en treskivig kam (fig. 10); sannolikt avskuret 
stycke av rörben från fågel, pärla; 

av sten: pärla (fig. 11) av kvarts, avlång med böjda långsidor, 
rakt avskurna kortsidor och spetsoval genomskärning; halv 
eldslagningssten (fig. 9: 1—2) av kvartsit; delar av ett eldskörat, 
klotrunt föremål (naturbildning?); 

32 Sahlström, Gravfältet, fig. 107. 
33 Genom ett tryckfel i Sahlström, Gravfältet, s. 90, har detta fynd 

där kommit att beskrivas som nr 200. 
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Fig. 12. Horn. Glasfragment ur Sahlströms 
grav 220. 2fl. Teckning av H. Faith-Ell. 
— Horn. Glass fragment from the grave Sahl
ström 220. ifl. Drawing by H. Faith-Ell. 
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av glas e t c : pärlor, 40 å 50, 
i regel smälta; en av dessa är 
flerfärgad med ljusa våglin
jer i två band mot svart bak
grund mellan röda begräns
ningslinjer; en tegelgul, tunn
form ig; röda d:o som i Arne 
1; små, stundom smälta frag
ment av minst två glaskärl; 
ca 25 av dessa fragment är av 
blågrönt glas, tjocklek 2,5— 
3 mm; inga spår av trådbe
läggning; det andra kärlet, 
varav 6 å 7 fragment (fig. 12) 

finns, är av tunnare, lysande blått glas, tjocklek max. 1,5 mm; 
rundad kant, under vilken den något inåtlutande kärlväggen 
är svagt insvängd samt på yttersidan försedd med dekor av 
parallella trådar, minst 5 varv; i dessa i regel en ä två fina, 
nästan enbart vid stark förstoring skönjbara lackröda linjer; 

keramik: bortåt 20 krukskärvor, störst 3 cm. 
Av de talrika föremål, som ingår i detta gravfynd, oftast i 

form av obetydliga, eldskadade fragment, är några av särskilt 
intresse: det genombrutna bronsbeslaget, kedjan, kammen, 
kvartspärlan, glaskärlen samt eldslagningsstenen. 

Beslagets ursprungliga form kan tyvärr inte rekonstrueras 
med utgångspunkt från de små detaljer, som finns kvar. De 
bevarade kantstyckena är emellertid raka och dekorerade med 
instämplade små trianglar och romber, som tillsammans bildar 
ett band, vilket inramar det genombrutna mittpartiet . I res
terna av detta urskiljs bl. a. ett stil-II-huvud i profil med vin
kelböjd ögoninfattning samt vidare ett ansikte med två ögon, 
sett en face. Även detta ansikte är av en art, som i olika fynd 
återfinns i ren stil-II-miljö. Den instämplade ramen genom
bryts sekundärt av hål för en av de med kullrigt huvud för
sedda nitarna.34 På fig. 8 har de bäst bevarade fragmenten sam
manställts på ett sätt, som visserligen icke kan bevisas vara det 

34 Jfr kombinationen av genombrutet arbete och stämpeldekor med 
romber på det gotländska remändbeslaget Stjerna, Bidrag, fig. 108. Sam-
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Fig. 13: 1—3. Horn. Ur Sahlströms grav 1*0. Detaljer i förstoring, ifl. — Horn. 
From the grave Sahlström 220. Details, enlarged; four times natural size. 

riktiga, men som dock göres sannolikt genom måttförhållanden 
etc. Enligt denna rekonstruktion skulle vardera hälften av det 
symmetriska beslaget utfyllas av ett uppifrån sett, liggande 
fyrfotadjur längs mittlinjen och med huvudet vänt mot beslagets 
mittpunkt. Detta djurs extremiteter skulle mot vardera sidan 
sammansmälta med käftarna till ett i profil tecknat djur, vars 
huvud ansluter sig till ramen. 

Den lilla bronskedjans länkar är tillverkade av ten med 
karakteristisk, femsidig profil, som med en rygg vänder utåt. 
Likartad profil återfinns både på stora och små vendeltidsked-
jor i andra fynd.33 

ma kombination finns även representerad annorstädes, t. ex. i Valsgärde. 
— Doc. W. Holmqvist har fäst min uppmärksamhet på att ett sköldbeslag 
från Vendel XI (Gravfältet vid Vendel, pl. XXIX: 3) erbjuder en in
tressant parallell till det här behandlade beslagets komposition. 

35 Jfr t. ex. kedjorna i gravfyndet SHM 20550: 159 från Ihre i Hellvi 
sn på Gotland, bäst avbildat i Tiotusen år i Sverige, Stockholm 
1945, fig. 191. — Små kedjor som i Horn: Uppsälje, Järna sn, Dalarna 
(SHM 21071; I. Källström, Uppsäljefyndet, Dalarnas hembygdsbok 
1936, s. 82 f., fig. 1 b). — »Slutet fynd frän norra sidan av Visby stads
mur», Gotland, med kedja och ca 55 pärlor, bland vilka många som i 
Arne 1 (Göteborgs museum 1276). 
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Fig. 14.Horn. Ur Sahlströms grav 224. Ifl. — Horn. From the grave. Sahlström 224. 
/•'/(/. l i . Horn. Ur Sahlströms grav IL Ifl. — Horn. From lhe grave Sahlström B. Ifl. 

Kammens längdskållor är smala, endast svagt kullriga och 
ornerade med tredubbla kantlinjer samt punktcirklar; till dessa 
senare ansluter sig ställvis dubbla linjer. Tandskivans överkant 
är slät så när som på enstaka tvärstreck vid en ände. Till typen 
kan denna kam jämföras med sådana som den i östhögen vid 
Gamla Uppsala påträffade.3" Typen hör i stor utsträckning 
hemma i vendeltid, varvid dock märks, att vissa kammar från 
Björkö37 står den mycket nära, vilket i och för sig skulle göra 
också en senare datering möjlig.38 

Kvartspärlan är trots sin enkla art icke utan betydelse, enär 
likartade, stundom mera droppformade, ingår i ett antal öst
svenska fynd, delvis i tydlig vendeltidsomgivning.39 

Till en dylik vill man helst också föra det blå glaskärlet. 
Trots att de obetydliga fragmenten givetvis icke tillåter en 
verklig rekonstruktion, förefaller det nämligen uppenbart, att 

38 S. Lindqvist, Uppsala högar och Ottarshögen, Uppsala 1936, fig. 95. 
37 H. Arbman, Birka, I, Die Gräber, pl. 160. 
38 Jfr B. Nerman, Arkeologisk datering av vendeltidens nordiska run

inskrifter, Fornvännen 1947, s. 112 ff. 
39 Exempel ur SHM: S. Kvinneby, Stenåsa sn, Öland (5988:5). — Hus

by, Trosa landsförsamling, Södermanland (19224: E, 22; jfr B. Nerman, 
En kungsgård från Bröt-Anunds tid?, Arkeologiska studier tillägnade 
H. K. H. Kronprins Gustaf Adolf, Stockholm 1932; s. 97). — Hög 1, 
Broby, Börje sn, Uppland (19738: 1; jfr Lindquist, Uppsala högar, s. 191 
och 234). — Högen, Edsbergs sn, Närke (21783: B; jfr Stjernquist, Grave 
find, s. 147, fig. 5). — Alsta gård, Järfälla sn. Uppland (21965:69 a; 
jämte bl. a. kam av liknande typ som i Sahlström 220). 
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Pig. 16. Horn. Stift ur Sahl
ströms grav B. Detalj i för
storing. Något mer än 2 fl. — 
Horn. Pin from the grave 
Sahlström B. Detail, cnlar-
ged; somewhat more than 

double natural size. 
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glaset ifråga närmast bör jämföras med 
det, som ingår i de blå bägarna i vissa 
vendeltidsfynd.40 

Eldslagningsstenen slutligen är av en 
art, som veterligen icke förekommit i 
något så sent fynd som från vendeltid 
utan endast under yngre romersk jä rn
ålder samt folkvandringstid.41 

Beträffande hela fyndet Sahlström 
220 skall det slutligen understrykas, att 
dess ursprungliga rad av delvis bety
dande och karakteristiska föremål ge
nomgående representeras av fragment, som inte endast är i 
dåligt skick utan även kvantitativt synnerligen ringa. 

Sahlström 224 (SHM 23435: 224). »Under 10 cm gräs- och 
ljungtorv . . . brandflak med brända ben.» Diameter ca 1 m, 
tjocklek intill 1 dm. De brända benen, vars mängd utgör endast 
ca 1 dl, härrör från vuxen människa samt hund. I brandlagret 
påträffades delar av en benkam (fig. 14), fem pärlor, ett litet 
bronsfragment samt ett 20-tal krukskärvor, störst 6,5 cm. 

Den treskiviga kammen är av samma typ som den i Sahl
ström 220. De tredubbla kant l in jema på båda dessa kammar 
är varandra så lika, att man skulle vilja förmoda, att de u t 
förts med samma treuddiga redskap. De röda pärlorna är av 
samma slag som i Arne 1. Det är kammen, som i första hand 
daterar graven, till vendeltid med samma reservation som ovan 
för tidig eller sen tidsställning. Pärlorna motsäger icke date
ringen. 

Sammanlagt har alltså påträffats fem otvivelaktigt sena 
gravar, varav i varje fall fyra närmast bör dateras till vendel
tid; fynden Arne 1 och Sahlström 220 innehåller föremål, som 

40 T. ex. bägare II i Valsgärde 6; Arwidsson, Valsgärde 6, pl. 31, nr 128. 
Icke minst det konstaterade, sannolikt oavsiktliga inslaget av röda linjer 
talar härför. Liknande rödfärgning i form av linjer eller fläckar saknas 
icke helt på någon av de hittills i Valsgärde funna bägarna. — Jfr Ar
widsson, Vendelstile, s. 91 och där angiven litteratur. 

41 Jfr H. Rydh, S. k. eldslagningsstenar från järnåldern, Fornvännen 
1917, s. 172 ff. 
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tydligt härrör från vendeltidens äldre del. Åtminstone fyra av 
gravarna bör uppfattas som kvinnogravar. De t re nordligaste 
av de sena gravarna är högar med brandlager. De två sydligaste 
ter sig som brandlager under flat mark. Icke blott ifråga om 
graven Sahlström 220 utan också gravhögen Sahlström B utgörs 
en del av de bevarade föremålen av påfallande ringa rester av 
de ursprungliga. Man får i detta sammanhang också fästa upp
märksamheten på att benmängden i Sahlström 224 var så liten. 
Dessa iakttagelser kan sammanställas med förekomsten av lös
fynd (Sahlström 20, 50), som kan vara från samma tid som de 
här behandlade gravarna. Det förefaller sannolikt, att dessa 
lösfynd härrör från gravar, som förstörts eller rubbats i äldre 
tid, t. ex. i samband med odling eller röjning för bete. Det är 
i detta sammanhang av intresse, att Sahlström räknar med att 
djurben från grav 220 kunnat inkomma sekundärt i den när 
belägna graven 219. Man bör kanske inte avvisa den möjlig
heten, att brandlagren under flat mark vid Sahlström 220 och 
224 inte är fullständiga anläggningar, utan rester av gravar 
med hög, där den senare förstörts i gammal tid. Enligt vad 
dr Sahlström benäget meddelat har han emellertid trots sökande 
icke kunnat finna några rester av en tidigare ovanjordsmar
kering i terrängen ifråga. 

I detta sammanhang kan det vara skäl att dröja något vid 
fyndet Sahlström 204. Har den röda pärlan i detta fynd verk
ligen från början hört till brandgropen och hartstätningen? I 
anslutning till vad som nyss blivit sagt, skulle man vilja fråga 
sig, om pärlan kunnat hamna i brandgropen sekundärt genom 
rubbning i gammal tid. Detta förefaller mig sannolikast. Om 
man emellertid anser, att så icke kan vara fallet, uppkommer 
en ny fråga: daterar gravformen pärlan till förromersk jä rn
ålder, eller visar pärlan, att gravformen använts även efter för
romersk järnålder, under romersk järnålder eller rentav ännu 
senare? Sannolikheten förefaller f. n. a t t vara något större för 
den sistnämnda tolkningen. 

Det mesta av vendeltidsfynden vid Horn består, som torde 
ha framgått genom det föregående, av obetydliga och illa med
farna fragment och är synnerligen ofullständiga. Därför lämpar 
de sig inte som utgångspunkt för någon mera allmän diskussion 
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av västsvenskt vendeltidsmaterial. Så sparsamt som detta är, 
utgör fynden från Horn likväl ett icke föraktligt tillskott. Det 
är av intresse, att de talrika östsvenska anknytningarna för 
flera av föremålen stämmer väl överens med den bl. a. av 
Sahlström i olika sammanhang hävdade uppfattningen om ven
deltiden i Västergötland som ett skede av intensifierade öst
svenska förbindelser.42 De understryker härigenom, att Väs
tergötland genom sitt läge i kontaktområdet mellan östskandi-
naviskt och västskandinaviskt kan tänkas komma att lämna 
värdefulla bidrag till lösningen av de ännu svävande, grund
läggande frågorna om folkvandrings- och vendeltidens kro
nologi. 

De här framlagda förslagen till tolkning av Horn-gravfältets 
historia före, under och efter järnålderns tredje period kan 
sammanfattas på följande sätt. Eventuellt har allra tidigast en 
grav anlagts på backens krön (»gravhög A»). Av de sedan till
komna, talrika brandgroparna etc. hör de nordligaste, äldsta 
till järnålderns andra period eller en del av den tredje, då tra
ditionerna från den andra ännu lever kvar. En stor del likar
tade gravar i den mellersta delen kan med säkerhet dateras till 
tredje perioden, medan de övriga, i söder, har anlagts senare 
än dessa, under samma tredje period eller snarare ännu senare, 
kanske under romersk järnålder. En eldslagningssten i ett sent 
gravfynd har tillverkats under yngre romersk järnålder eller 
folkvandringstid. Fyra å fem gravar är närmast anlagda under 
vendeltid. Åtminstone ett par av dessa har sannolikt skadats i 
gammal tid. 

Härrör fynden vid Horn från ett enda, kontinuerligt använt, 
men illa medfaret och ofullständigt känt gravfält? Eller står vi 
inför två till tiden skilda gravfält på samma plats, ett från 
äldre järnålder och ett, som börjat anläggas långt senare, un
der en framskriden del av den yngre järnåldern? Dessa frågor 

42 A. Stavenow, Utgrävningarna vid Säby, Berga socken, Vadsbobyg-
den 1923, s. 13 f. — K. E. Sahlström, Valle härads fornminnen, Skövde 
1939, s. 118. — K. E. Sahlström, Falbygdens förhistoria, Falbygden genom 
tiderna, Falköping 1940, s. 45. — Det sagda innebär inget accepterande 
av de hypoteser av politiskt historisk art, som Sahlström velat knyta 
till de arkeologiska iakttagelserna. 
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besvaras icke klart genom de här granskade fynden och iakt
tagelserna. I varje fall kan gravfältet vid Horn lika litet som 
eller ännu mindre än ett antal andra fält användas som argu
ment för att det skulle finnas någon diskordans i Västergöt
lands järnåldersbebyggelse, mellan tredje och fjärde perioden. 
Svaret på sådana frågor får sökas genom fortsatta, systema
tiska undersökningar av det slag, som Sahlström utfört vid 
Horn. 

S U M M A R Y 

Carl-Axel Moberg: Kyrkbacken at Horn before and after the 3rd 
Iron Age period. 

The Iron Age cemetery at Kyrkbacken in the parish of Horn (province 
of Västergötland), recently investigatcd and published by K. E. Sahl
ström, is of outstanding importance from a chronological point of view 
because of the topographic succession of graves from different periods. 
According to the opinion of Sahlström, the oldest graves may belong to 
lhe 2nd period of Sweden's Iron Age and the rest to the 3rd period. Moberg 
suggests, that the 2nd and 3rd periods of the Northern European Iron 
Age ought if possible to correspond to the Continental periods of La 
Téne II and La Téne III. Until the correlation between Scandinavian 
and Continental chronology is more firmly established than it is now, 
the express dating of the finds in question, in too exact terms, should 
be avoided. — The author lays stress upon the occurrence in the southern 
part of the cemetery of certain graves, the date of which cannot be 
sufficiently determined. These graves might eventually be låter than 
the majority here, which belong tö the pre-Roman Iron Age. 

In any case, as Sahlström has pointed out, some very much låter graves 
have been excavated at Horn. Moberg gives some details of these five 
graves, four of which can be dated more or less exactly to the Vendel 
period, according to current opinion oorresponding to (550)600—800 A. D. 
Originally, one or two of these finds seem to have been rather comprehen
sive. The actual very modest number and quality of objects might be 
due to partial destruetion of the cemetery in earlier times. 

Are the graves from different times at Horn to be regarded as the 
remains of one single cemetery, that has been in continuous use from 
the Early Iron Age to the Vendel Time? Or has, possibly, the same spöt 
been used twice, once in the pre-Roman and once in the Vendel periods? 
These questions cannot be adequately answered at the present time. 

It is a commonly-held opinion that the settling of Västergötland was 
interrupted at the end of or immediately after the 3rd Iron Age period. 
The indications at Horn at least do not support this opinion. 
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