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KONTINENTALA GOTLANDSFÖRBINDELSER 
UNDER SENARE FÖRKRISTEN JÄRNÅLDER 

Av Erik Nylén 

D e n förkristna järnåldern har under de sista årtiondena varit 
föremål för intensiv forskning. Det till synes svårlösta i de 
frågor, som sammanhöra med perioden är till stor del betingat 
av den partiella fyndfattigdom, som karakteriserar skedet och 
då särskilt dess äldre delar. Denna fyndbrist skenbar eller verk
lig har helt naturligt medfört, at t spekulationer och hypoteser 
mer än annars fått spela en roll i den vetenskapliga diskussio
nen. Under de sista årtiondena har dock, genom systematiska 
fältundersökningar, och genom behandling av äldre material 
med nya metoder viktiga resultat nåtts, om ock många problem 
ännu vänta på sin lösning. Så har i Sverige M. Stenberger och 
K. E. Sahlström1 i skedets senare del kunnat urskilja en yngre 
och en äldre föremålsgrupp under det i Danmark C. J. Becker-
genom keramikstudier ansett sig kunna fastställa en något lik
nande indelning. Keramikens stora värde i detta fall torde icke 
få underskattas men kan blott nå sin fulla betydelse i och med 
ett tillräckligt stort antal ledsagande fynd av metallföremål. 
Vidare bör den som dateringsmedel endast kunna utnyttjas 
inom lokalt begränsade områden. Detta beroende av en lokal 

1 M. Stenberger, Bjurumfyndet och dess datering, Fornvännen 1948, 
s. 193—210. — K. E. Sahlström—N.-G. Gejvall, Gravfältet på Kyrkbacken 
i Horns sn, Västergötland, KVHAA:s Handl. 60: 2, Sthlm 1948. 

2 C. J. Becker, Den tidlige jernalder-bebyggelse paa Trelleborg, Nord. 
Fortidsminder IV: 1, 1948, s. 223 f.; — Dens., Die zeitliche Stellung des 
Hjortspring-Fundes innerhalb der vorrömischen Eisenzeit in Dänemark, 
Acta Archaeologica XIX, s. 145 f. 
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begränsning vid uppställandet av en relativ kronologi delar 
metoden med de flesta övriga som används för detta ändamål. 
Fortfarande torde en på ett tillräckligt antal fynd och fynd
kombinationer, gravfältsstratigrafi och topografi samt med för
siktighet på typologi grundad tidsindelning av föremålsmate
rialet vara det säkraste tillvägagångssättet dock som ovan 
nämnts under förutsättning av, att det användes inom ett lokalt 
väl avgränsat område. För Sveriges vidkommande utgör Got
land trots sitt i mångt och mycket extremt lokalfärgade före
målsbestånd ett lämpligt sådant forskningsobjekt, där även den 
utomordentliga rikedomen på fynd gör, i övriga delar av Norden 
fattiga tidsskeden, tillgängliga för studium. Nyligen har, genom 
undersökningarna vid järnåldersboplatsen Vallhagar i Fröjel 
socken,3 en mängd fynd kommit i dagen av stor vikt för för
ståelsen av öns förkristna järnålder. Av de två gravfält, där dessa 
fynd gjordes, blev det s. k. »mellersta», närmast boplatsen be
lägna föremål för totalundersökning, medan på det »södra» 
blott hälften av gravarna utgrävdes.4 Det mellersta fältet, som 
omfattade 40 anläggningar, på två undantag när enbart inne
hållande brandbegravningar, var helt oplundrat och visade sig 
stamma från slutet av senare förromersk järnålder samt synes 
även av anläggningarnas läge att döma innefatta fyndtomma 
gravläggningar från ett föregående tidsskede. Fornsaksbeståndet 
kan betecknas som mycket rikt. I de 33 fyndförande gravanlägg
ningarna påträffades 56 fibulor, 41 bälteringar, ofta i garnityr 
med hakar samt vapen, keramik och andra föremål. Detta ma
terial har på basis av fyndkombinationer och läge inom grav
fältet kunnat indelas i 4 kronologiskt skilda, väl avgränsade 
grupper, vilka av antalet gravläggningar att döma vardera om
fattar ungefär en generation. Den kronologiska indelningen un
derlättades även av att oliktidiga gravläggningar, den ena över 
den andra, kunnat fastställas i ett och samma röse. Familjegrav
skick tyckes alltså ha förekommit, något som enligt den osteolo-

3 Resultaten av dessa undersökningar, vilka utförts under ledning av 
M. Stenberger, äro under publicering. 

4 Dessa undersökningar utfördes under åren 1947—1949. En preliminär 
redogörelse för resultaten publicerad 1950. E. Nylén, Några fynd från 
Vallhagars gravfält, Gotländskt arkiv 1950, s. 7 f. 
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giska undersökningen även kunde konstateras i andra gravar 
med osedvanligt rikt fyndmaterial. Några anläggningar på det 
södra gravfältet, vilka voro samtida med de yngre av det mel
lersta fältets gravar fullständiga bilden ytterligare. En jäm
förelse med övriga 46 eller 50 sakkunnigt gjorda gravfynd på 
Gotland före Vallhagar-undersökningarna, säkert daterbara till 
senare förromersk järnålder, visade att samtliga på ett undan
tag när låta infoga sig i de 4 fastställda grupperna.0 Denna lag
bundenhet ifråga om fyndkombinationer måste tyda på att hant
verket utomordentligt snabbt anpassat sig efter nya metoder 
och stilinflytelser, något som i sin tur bör tala för mycket goda 
förbindelser med omvärlden i övrigt, Gotlands läge mitt i 
Östersjön bör ha underlättat dessa kommunikationer, då som i 
historisk tid, och man kan i den formvärld, ön uppvisar, bland 
lokala särdrag väl urskilja utifrån kommande strömningar, som 
under denna tid tyckes göra ön till en rätt god indikator för 
Nordeuropas kronologiskt betingade stilinflytelser. De fibulor, 
som karakterisera A, den äldsta av de 4 ovan berörda tidsgrup
perna äro gjorda av järn med lång, äkta spiral, och ha ändknop
par av brons (fig. 11: A). Bågen, vars främre del blivit tillbaka
böjd och bildar nålhällaren, är försedd med en kraftigt gjuten 
bronskalott av en ibland något päronformig typ och då försedd 
med tvärgående ornament, där nålhällaren lämnar bågen. I säker 
kombination med dessa spännen ha hittills ej påträffats andra 
föremål än små halvsfäriska bronsbucklor med näbbar för fäs
tande på tyg eller skinn (fig. 11: A). Den andra gruppen, B, har 
som ledtyper triangulära fibulor oftast av brons samt T-formiga 
spännen med falsk, lång spiral med ändknoppar av brons. Med 
dessa fibulor förekomma bälteringar och hakar med 4-sidiga 
fästeplattor (fig. 11: B). Den tredje gruppen, C, karakteriseras 
av fibulor, vilka liksom de föregående mestadels äro av brons 

5 Undantaget utgöres av en grav med bältegarnityr av B-typ och fibula 
tillhörande grupp C från Guffride i Älskog sn. SHM inv. 6358: 55. O. Alm
gren—B. Nerman, Die ältere Eisenzeit Gotlands (cit. ÄEG), fynd 19. Bälte
garnityret i denna grav var dock atypiskt och visade sig i vissa detaljer 
vara en övergångsform till ringarna i nästföljande grupp. Frän de 50 
nämnda gravarna bortgå dock 11, som blott kunnat dateras med hjälp 
av vapen, vilka senare ej heller i Vallhagar kunde ges säkrare datering 
än till senare La Ténetid. 
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Fig. 1. Beslag till Ivu bälten av brons och järn: a—b Svie, Alva sn., c—e Ange. Alva 
sn.. Golland. Ca '/a- SHM inv. 10929-.B och 22834. Fala förf. Teckning H. Faith-
Ell. — Bell mounts from two bells. Bronze and iron; a—6 Svie, Alva parish, c—e 

Ange, Alva parish, Gotlund. Ca 1f3. 

och ha stora nålhållare, som böjas uppåt—bakåt och omfatta 
bågen vid spiralen med refflade flikar eller i enstaka fall fast
hållas vid denna av en refflad ring. Bälteringarna och hakarna 
ha i denna grupp fästeplattor bestående av en främre, rek
tangulär del och en bakre, rund avslutning, ibland försedd med 
utskott. Liksom i föregående grupp är ringen fäst vid plattan 
med en fastnitad krämpa. Gruppens bältegarnityr äro vidare i 
motsats till den föregående ofta rikt ornerade (fig. 11: C). Den 
fjärde, D-gruppens fibula, är alltid av brons och betydligt 
mindre vanlig i fynden än de övriga gruppernas, har en slank 
formgivning och kännetecknas av utfylld eller genombruten 
nålhållare och kraftigt svängd båge. Bälteringarna ha i denna 
grupp förlorat den främre rektangulära delen och äro gjorda i 
ett stycke med fästekrampan, under det orneringen i huvudsak 
är likartad med föregående grupps (fig. 11: D). 

Till dessa gruppernas huvudformer sluter sig en mängd andra 
föremål, av vilka här några bältegarnityr, genom stora, T-for
miga fibulor daterade till grupp B, närmare skola behandlas." 
De kännetecknas av en karakteristisk teknik vid förfärdigandet, 
i det bronsbleck lagts på ett underlag av järn (fig. 1: a—b). Till 

• Gravfynd frän Nystu i Tingstäde sn (SHM inv. 11744:8, ÄEG, fynd 
38) och Ange i Alva sn (SHM inv. 22834). M. Stenberger, a. a., s. 206, 
fig. 5. 
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• 
Fig. 2- Ileslag lill bälte eller gördel uv brons och järn frän Elleruu. Kr. Segeberg. 8/5. 
Gollorf mus., Schleswig. — Bell or girdle mounls of bronze und iron. Elleruu. Di

strict of Segeberg. Gollorf Museum, Schleswig. 8/6. 

garnityren7 höra även stora, vinkelböjda hakar med ofta run
dade bronshuvuden ibland försedda med utsprång eller orna
ment (fig. l : e ) . Vidare ingår ringar av brons försedda med ett 
bakåtriktat utskott genomborrat av en jämten , vilken tjänar 
som fäste vid plattan och kring vilken ringen är vridbar (fig. 
1: c). På garnityren, alla i fragmentariskt skick, förekomma även 
nitar med höga, nästan helt runda eller profilerade ni thuvuden 
av brons ibland ornerade med kors (fig. 1: d). De enda av för
fattaren kända, kontinentala motsvarigheterna till dessa föremål 
utgöras av de i Holstein och angränsande områden förekom
mande s. k. holsteinska gördlarna.8 Här återfinnes samma tek
nik med tunna bronsplåtar lagda på järnunderlag (fig. 2) samt 
hakar av i huvudsak samma utformning som de gotländska och 
även med likartad ornering (fig. 2 och 7). Den gotländska r ing
konstruktionen förekommer även i Holstein (fig. 3) liksom djur
huvudformade bältehakar ( fig. 4)Sa de senare alltid i kombina-

7 Se även ÄEG: 69, 115—122. 
s J. Mestorf, Die holsteinischen Giirtel, Mittheilungen des anthro-

pologischen Vereins in Schleswig-Holstein, 1897, Heft 10, s. 6—18, och 
G. Muller, Swebische Giirtel, Mannus 30, s. 33—62. 

*a ÄEG, s. 140. 
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tion med holsteinska 
gördlar. Djurhuvudhakar 
av närbesläktad form äro 
även kända från Gotland 
(fig. 5) men förekomma 
blott säkrare daterade i 
ett fynd (fig. 5:d) sam
man med en triangulär 
fibula, vilket skulle sätta 
graven i tidsgrupp B. 
Spännet bär dock orna
ment påminnande om fi
bulor tillhörande efter
följande grupp.CJ Fyndet 
innehåller även fragment 
av ett T-formigt spänne 
med falsk spiral. En så
dan fibula låg i grav 18 
på Vallhagars mellersta 

gravfält i kombination med ett yngre spänne tillhörande föl
jande grupp, vilket kan antyda en sen ställning inom gruppen. 
Huvudparten av dessa T-formiga spännen förekomma dock i 
säkra B-kombinationer.10 De övriga gotländska, djurhuvudfor-
miga bältehakarna äro alla osakkunnigt påträffade men torde 
i två fall att döma av de kvarsittande fragmenten av en fäste
platta och orneringen på en fästenit (fig. 5: b och c), tillhöra 
grupp C. 

Dessa likheter mellan de holsteinska och gotländska bältena 
eller bältegarnityren kan knappast förklaras på annat sätt än 
att inflytelser från Holstein nått Gotland under tidsgrupp B. Att 
impulsen, som gett upphovet till de gotländska föremålsfor-

Fig. 3. Bältering från Ellerau, Kr. Segeberg. •/,. 
Gollorf Museum, Schleswig. Foto förf. — Bell 
ring. Ellerau, district of Segeberg. ", . Gollorf Mu

seum, Schleswig. 

9 Frän en grav på gravfältet vid Guffride i Älskog sn. SHM inv. 
6358: 49. ATS 8: 4, s. 80—82, fig. 31 och 32. 

10 I fynden före Vallhagarundersökningarna, förekomma i fyra gravar 
T-formiga fibulor tillsammans med bälteringar med fyrsidiga fästeplattor 
och i tre gravar lågo triangulära fibulor i samma kombinationer. I en 
grav från Ange i Alva sn (SHM inv. 13668) finnes fragment av en möj
ligen till grupp C hörande bältering tillsammans med en knopp, som kan 
stamma från en T-formig fibula eller ett bältebeslag av ovan nämnd typ. 
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merna av denna art, kommit tidigare eller att en enstaka, äldre 
importerad gördel skulle utgjort förebilden är föga troligt med 
tanke på de snabba stilväxlingarna på ön, vilka som ovan antytts 
sannolikt ha sin grund i det goda handelspolitiska läget. Vidare 
utgöras de ledsagande, daterande B-fynden av T-formiga fibulor 
med falsk spiral, som ju möjligen kunna inta en sen tidsställ
ning inom gruppen, ett förhållande, vilket liksom de till synes 
sena djurhuvudhakarna tyder på att de holsteinska impulserna 
ej böra ges en för gammal datering. 

Detta skulle innebära en parallellställning av tidsgrupp B på 
Gotland med tiden för gördlarna i Holstein, något som i sin tur 
skulle betyda, att de gördlarna ledsagande föremålsformerna, 
smala »remändebeslag» med profilerade ändar (fig. 7, överst), 
sena holsteinska nålar och fibulor av mellan-La Téne-konstruk-
tion med knoppar på bågen (fig. 8) skulle vara samtida med de 
gotländska, triangulära fibulorna och T-formiga spännena med 
falsk spiral. Den gotländska, triangulära fibulan synes, av sin 
vanligaste ornering att döma, stå den sannolika ursprungsfor
men, Kostrzewskis Var. F , n nära (fig. 6: b—c). Spännena från 
Gotland tyckes nämligen på två undantag när1- vara de enda i 
Norden hittills kända, som äga en rudimentär ornering, som 
går tillbaka på F-fibulans konstruktionsdetaljer (fig. 6: a), och 
kunna därför ej heller ha uppkommit ur de särskilt i Nordost
tyskland vanliga fibulorna av Kostrzewskis Var. K (fig. 6: d),13 

11 J. Kostrzewski, Die ostgermanische Kultur der Spätlaténezeit, Man
nus Bibliothek 18, s. 20 och 21, jmf. med s. 34—36. 

12 En fibula frän grav 35 på gravfältet vid Langenhagen, Pomm. H. J. 
Eggers, Das Gräberfeld von Langenhagen, Kr. Saatzig (Monatsblätter, 
herausgegeben von der Gesellschaft fiir pommersche Geschichte und 
Altertumskunde, L, 1936, s. 128 f.). Att detta spänne ej är en F-fibula 
är vänligen meddelat av professor H. J. Eggers. En fibula från gravfältet 
vid Sjögestad i Östergötland, se B. Sörling, Ett gravfält från La Téne-tid 
L Sjögestads sn, Östergötland, Fornvännen 1942, s. 275, fig. 10 d. Sjöge-
stadsfibulan har stora likheter med en grupp spännen något avvikande 
frän de gotländska, vilka äga ovan nämnda rudimentära ornering och 
förekomma i ren La Téne-miljö. J. L. Pic, Cechy na usvite dejin, Svazek 
2. V, Praze, 1903, Tab. IV: 11, 12, 14. Dessa senare fibulor kunna möjligen 
ha inverkat på men knappast utgjort förebilderna till de gotländska 
spännena. 

13 J. Kostrzewski, a. a., s. 34—36. 
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Fig. 4. Nordväsltyska bälten och bältebeslug uv brons och järn med hakar och orna
ment i form av djurhuvuden, a. Kopia av bälte från Wentorf, Kr. Plön. Gollorf Mu
seum, Schleswig, b—c. Guldenstein, Kr. Oldenburg. Summa museum, d. Tungendorf', 
Kr. Plön. Samma museum, e. Lotlorf Kr. Schleswig. Samma museum. •/,. Foto förf. 

- North-wesl Herman bells und belt mounts of bronze and iron wilh hooks and orna
ments in the form of animal heads. a. Copy of belt. Wentorf, district of Plön. Gollorf 
Museum, Schleswig, b—c. Guldenstein, district of Oldenburg. The same museum, d. 
Tungendorf. district of Plön. The same museum, e. Lotlorf, district of Schleswig. The 

same museum. s/3. 

vilka synes sakna sådan ornering.14 Det är även sannolikt, att 
den triangulära fibulan på Gotland tidigare gick ur bruk än 
exempelvis på den skandinaviska halvön, då det gotländska 
spännet synes ha en konstruktivt sett dålig utformning, och ofta 
som reparation uppvisar en nit inslagen genom spiralen, då 
denna brustit, varefter spännet kunde användas trots att nålens 

14 Professor J. Kostrzewski har godhetsfullt i brev meddelat förf., att 
han ej pä nordöstgermanskt omräde känner K-fibulor med denna orne
ring. 

218 



Tv O N T I N B N T .1 /. .1 O O T 1. A N II S F O It Ii I N II B I. S B l i 

Fig, 5. Djurhuvudformade, gotländska bällchakur. a. /.;</ Sojvide. Sjonhem sn., 
Gotland, SHM Inv. 4738. b. Gotlund ulan närmare fynduppgifl. SHM inv. 10725:14. 
c. Sojvide, Sjonhem sn., Gotland, SHM inv. 4740. d. Guffride, Älskog sn. Gotland, 
SHM inv. 6358:49. •/,. Foto förf. — Gotlandic hell hooks in form of animal heads. 
a. L:a Sojvide, Sjonhem parish. Golland. b. Gollund without further definition of 
find localton. c. Sojvide, Sjonhem parish. Gotland, d. Guffride, Älskog parish. Gol

land. •/,. 

fjädring upphört.1"' Ett fynd från svenska fastlandet visar att 
här en teknik var känd, där spiralämnet ingöts t i l lhamrat i 
fibulabågen, ett förfarande som sannolikt förekom även annor
städes men ej tyckes varit känt på Gotland.10 Detta förhållande 
kan ha bidragit till, at t fibulan på ön ersattes av de konstruktivt 
bättre, i tidsgrupp C vanliga spännena under det att triangulära 
fibulor på andra platser fingo en längre livstid. Även de kon
tinentala K-fibulorna synes ha uppstått u r variant F.17 Upp
komstområdet synes att döma av F-fibulornas utbredning ligga 
väster Oder, varifrån spännen av K-typ spridde sig särskilt mot 

15 På mellersta gravfältet vid Vallhagar förekom denna reparation i 
8 iakttagbara fall bland de 20 där påträffade, triangulära spännena. 

10 Från smedsfyndet i Jättened, Gudhem sn, Västergötland, SHM inv. 
10263. Se bl. a. A. Oldeberg, Metallteknik under förhistorisk tid, II, fig. 
406, och KVHAA:s Månadsblad 1896, s. 100—102, jämförd med fibula frän 
Gothem sn, Gotland. SHM inv. 8161:2. A. Oldeberg, a. a., fig. 61. 

17 Enligt J. Kostrzewski, a. a., s. 35. 
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Fig. fi. a. Gotländsk fibula från grav 9 på Vallhagar» mellersta gruvfält. Foto livar 
Anderson, b. F-ftbula från Stenshaj, Bornholm. Efter E. Vedel.c. F-fibula frun Rond
sen, Kr. Graudenz. Efter J. Kostrzewski. d. K-fibula av nordosttysk typ från 
Mlynow, Kr. Ostrowo. Efler J. Kostrzewski. 1fl. — a. Gotlandic fibula from grave O 
in Vallhagar'» middle grave field. b. F-fibula from Slenshej, Bornholm. After E. Vedel, 
c. F-fibula from Rondsen, district of Graudenz. Afler J. Kostrzewski. d. K-fibula of 
norlh-east German type from Mlynow, dtstrlcl of Ostrowo. After J. Kostrzewski. ' ,. 

öster till Oder—Weichsel-området. K-fibulornas kronologiska 
förhållande till de gotländska triangulära är ej helt klart. Den 
skiljaktiga orneringen till trots bör man dock räkna med paral-
lellitet i tid mellan gotlandsfibulorna och åtminstone de äldsta 
nordosttyska K-fibulorna. Är detta riktigt, följer därav, att 
K-fibulor i Nordosttyskland i tid även skulle kunna samman
falla med sena former av holsteinska nålar och fibulor med 
kulförsedda bågar i nordväst. Med andra ord ett som en sen 
La Téne-form uppfattat spänne i nordost bör vara samtidigt med 
föremål av mellan-La Téne-typ i nordväst. I detta sammanhang 
är det intressant att märka, huru djupt rotad uppfattningen om 
den triangulära fibulans sena tidsställning är hos flera forskare, 
vilka uttala sitt tvivel om en tidig datering av spännet.18 

I det nordvästtyska materialet har nyligen företagits en kro
nologisk uppdelning, vilken i flera avseenden liknar den got
ländska.19 Här falla även triangulära fibulor inom samma grupp 

18 C. J. Becker, Die zeitliche Stellung, not 46. — C.-A. Moberg, Kyrk
backen i Horns socken före och efter järnålderns tredje period, i Forn
vännen 1950, s. 78. — G. Schwantes, Die Seedorf-Stufe, i Corolla archaeo
logica in honorem C. A. Nordman, Helsingfors 1952, s. 72. 

19 A. Borchling, Die Untergliederung der Stufe von Seedorf auf Grund 
des Fundstoffs vom Urnenfriedhof Hornbek, Kr. Hzgt. Lauenburg i Ar
chaeologia Geographica, 1:4, 1950, s. 49 f. Utkommen efter den prelimi-
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som de holsteinska gördlarna, en grupp, satt som sen-La Ténes 
äldsta och, vilken även synes innehålla fibulor med kulförsedda 
bågar av mellan-La Téne-schema. I ett något äldre skede sättes 
holsteinska nålar samt även fibulor av mellan-La Téne-typ då 
utgörande slutet av det till mellan-La Téne, Ripdorf-Stufe,20 

hörande fyndmaterialet. Dessa två grupper eller rättare skeden 
av samma grupp synas dock vara svåra att skilja från varandra, 
då t. ex. holsteinska gördlar omväxlande synes förekomma i 
kombination med fibulor av period H-konstruktion och hol
steinska nålar.21 Man bör därför snarare tala om en längre 
period med i huvudsak likartade former enligt den NV-tyska 
kronologiens termer20 belägen på gränsen mellan-La Téne— 
sen-La Téne, Seedorf-Stufe-Ripdorf-Stufe, vars senare del 
uppvisar sådana yngre föremålsformer som triangulära fibulor 
och bälteringar med fästeplattor. 

Den äldsta tidsgruppen A i det gotländska materialet inne
hållande tunga fibulor av mellan-La Téne-konstruktion skulle 
alltså kunna, dels vara samtida med de i mellersta Nordtysk
land koncentrerade, sannolika prototyperna till de triangulära 
spännena, variant F, dels med äldre nordvästtyska fibulor av 
mellan-La Téne-konstruktion, vilka enligt A. Borchling22 skulle 
falla i mellan-La Téne, samt slutligen med holsteinska nålar, då 
ej av de allra yngsta formerna. I detta tidsavsnitt skulle då 
även bl. a. kunna sättas mellan- och östtyska spännformer av de 

nära redogörelsen för tidsgruppindelningen på Vallhagars mellersta grav
fält. E. Nylén, a. a. Efter Borchling har R. Hachmann även sökt uppdela 
det östtyska materialet. R. Hachmann, Das Gräberfeld von Rondsen 
(Radz), Kreis Graudenz (Grudziadz) und die Chronologie der Spätlaténe-
zeit im östlichen Mitteleuropa, i Archaeologia Geographica II, Va, 1951, 
s. 79 f. 

20 Enl. G. Schwantes ursprungliga terminologi. Se G. Schtoanfes, a. a., 
s. 58 och där anförd litt. samt s. 73 f. 

21 Gördel och fibula av mellanlaténetyp: Wentorf. Kr. Plön, Gottorf. 
Mus. Schleswig, inv. KS 14330. Publicerad av J. Mestorf, a. a., s. 11—13. 
— Malente. Kr. Eutin, Gottorf. Mus. Schleswig, inv. KS 13863. Gördel 
och holsteinsk nål: Guldenstein. Kr. Oldenburg, Gottorf. Mus. Schles
wig, inv. KS 12504. J. Mestorf, a. a., s. 11. — Schwissel, Kr. Segeberg, 
Gottorf. Mus. Schleswig, inv. KS 7947. 

11 A. Borchling, a. a., s. 52, not 17. 
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äldsta gotländska fibulorna närstående typer,23 samt spännen 
av Kostrzewskis varianter A, B och C, från vilka F-fibulorna 
tyckas ha utvecklats,21 men vilka till en del synes ha en ganska 
lång livstid och gå ned i följande tidsskede. På Bornholm tyckas 
vissa föremålsformer stå i nära kontakt med de gotländska 
grupperna A och B. De bornholmska typernas ofta strängt lo
kala karaktär gör dock att en säker lokal kronologi blott bör 
kunna ernås med utgångspunkt från öns eget fyndmaterial.2" 
Den äldsta gotländska tidsgruppen A skulle således om den 
nordvästtyska kronologiens termer användes vara samtidig med 
yngre Ripdorf-Stufe och alltså enligt Schwantes m. fl. tillhöra 
senare mellan-La Téne. En parallellställning i tid mellan NV-
tyska som tidiga ansedda föremålsformer och som sena be
traktade typer i mellersta och östra nordtyska området skulle 
även kanske förklara, att dessa senare ibland påträffas i sam
band med bygelnålar och sådana nålar här ej behöva ges en 
senare tidsplacering än i NV.20 

Helt naturligt bör, som C.-A. Moberg framhållit,27 sen-La Téne 
28 D. Bohnsack, Die Burgunden in Ostdeutschland und Polen während 

des letzten Jahrhunderts v. Chr., Quellenschriften zur ostdeutschen Vor-
und Fruhgeschichte, 4, Leipzig 1938, Tafel I: 6, och J. O. v. d. Hagen, 
Das Laténe-Gräberfeld auf dem Forstgrundstiick am Aalgast bei Schmie-
deberg i. d. Uckermark, i Mannus 16, 1924, s. 87. Abb. 14, s. 94. Abb. 37. 
(Det på Gotland förekommande tvärgående ornamentet på bågens främre 
del motsvaras här av en kula.) 

24 J. Kostrzewski, a. a., s. 20 och 21, jmf. med K. H. Marschalleck, Das 
Laténegräberfeld bei Cammer, Praehistorische Zeitschrift 1927, s. 217 f., 
Abb. 13. 

25 C. J. Becker har nyligen på ön utgrävt några gravfält frän denna 
tid. Preliminär redogörelse för dessa undersökningar föreligger i C. J. 
Becker, Forromersk jernalder i Danmark. Aktuelle problcmer. Föredrag 
hållet vid Nordiska Arkeologmötet i Helsingfors 1951. Tryckt i Berät
telse över mötet och dess förhandlingar, sammanställd av C. F. Meinan
der, Helsingfors 1951, s. 29 f. 

26 Exempelvis i Töpferberg, Kreis Greifswald. H. J. Eggers, Zwei Ur
nenfriedhöfe aus der Umgebung des Dorfes Netzeband (Kreis Greifs
wald), Schriften der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Univer
sität Greifswald, Mitteilungen aus der Sammlung vaterländischer Alter
tiimer der Universität Greifswald, IV, 1930, s. 17 f., s. 35—37, Abb. 7 
och 8. 

27 C.-A Moberg, Kyrkbacken i Horns socken före och efter järnålderns 
tredje period, s. 77 och 78. 
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i Norden parallellställas med sen-La Téne inom rent keltiskt 
område, men då där ännu ej säker datering av skiftet mellan-
La Téne—sen-La Téne kunnat fastställas,2* torde det vara bäst 
att låta här behandlade med de gotländska grupperna A—D 
parallella tidsskedena ingå under benämningen senare La Téne-
tid, om ock skedets äldre del åtminstone för Gotlands vidkom
mande ej uppvisar några påtagliga keltiska stilinflytelser. Un
der tidsgrupp A skulle sådana kunna inskränka sig till använ
dandet av emalj på vissa fibulor delvis av övergångstyp från 
följande tidsgrupp.20 Under B förekomma dock några rent kel
tiskt färgade stildrag, varibland ett av de intressantaste utgöres 
av den segmenterade bågen hos vissa T-formiga fibulor,30 en 
ornering som återfinnes på fibulor av ren period I-konstruktion 
bl a. från östkeltiskt område.31 Från Stradonice i Böhmen stam
mar även en djurhuvudformad bältehake, vilken har påfallande 
likheter med ett gotländskt motsvarande exemplar (fig. 5: c).32 

Djurhuvuden av något liknande typ kan ha nått Holstein från 
samma område, men detta torde ej helt förklara den ovan på
talade likheten mellan gotländska och holsteinska djurhuvud-
hakar. Böhmen och särskilt Stradonice ligger annars väl till för 
att på Elbe och Oder driva handel nordväst och norr ut. Det 

28 C.-A. Moberg, When did Late La Téne begin? Acta Archaeologica 
XXI (1950), s. 83—136. 

'-'" Frän Sojvide, Sjonhem sn, ÄEG 52, och Vallhagars mellersta grav
fält grav 34. — Se även T. J. Arne, Svenska emaljerade föremål från den 
förromerska järnåldern, Studier tillägnade Oscar Montelius 1903 af 
lärjungar, Sthlm 1903, s. 121—132. 

30 Ex. Från en grav i Backhagen, Furubjärs, Tingstäde sn. ÄEG 50 
fynd 20 och Ange i Alva sn. M. Stenberger, Bjurumfyndet, fig. 5:5. 
Denna likhet mellan tidiga La Téneformer i keltisk miljö och senare La 
Téne fibulor pä nordiskt område är av vikt, dä den kan antyda, att intet 
längre tidsavsnitt, åtminstone inom vissa lokala områden, behöver ligga 
mellan stilelement av La Téne I- och La Téne III-karaktär. Det kan 
måhända därför ej alltid vara nödvändigt att mellan fibulor av La Téne 
I- och La Téne III-konstruktion förutsätta en utveckling över fibulor av 
La Téne Il-schema. 

31 J. L. Pic, Cechy na lisvite dejin, Svazek 1, s. 16—17. (Spony z 
hromadného nålezu v Duchcove. 1—37.) 

32 J. L. Pic, a. a., Svazek 2. Tab. XIX: 3 jämförd med en hake från 
Sojvide, Sjonhem sn, fig. 5: c och ÄEG 74. SHM inv. 4746. 
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Fig, 7. Del av fynd innehållande bl. a. gördelbeslag från Malente. Kr. Eulin. •/,. 
Gottorf Museum, Schleswig. Foto förf. — Part of a find including girdle mounts 

from Malente, district of Euttn. '/,. 

är även sannolikt till stor del härifrån som de impulser 
nå Gotland, vilka medföra påtagliga stilförändringar vid 
övergången mellan tidsgrupp B och C. Under B förekom 
ytterst sparsamt ornering på föremålen ofta inskränkande 
sig till längs kanten löpande, parallella linjer eller inpun
sade punktrader.33 I enstaka fall kan klumpigt uppdriven 
buckelornering konstateras i en stil något påminnande om de 
holsteinska gördlarnas ornament.34 Man kan alltså säga att un
der tidsgruppen blott de med holsteinska gördlar besläktade 
bältegarnityren och de ovan berörda, segmenterade fibulorna ger 
något mer påtagligt intryck av keltiskt, ornamentalt inflytande. 
I tidsgrupp C är bilden en helt annan; det är först med denna 
man på Gotland kan tala om ett påtagligt, La Téne-präglat före
målsbestånd. Särskilt bältegarnityren, vars förändrade form
givning kan bero på sent inflytande från Schleswig-Holsteins 
parallellt med tidsgrupp B förekommande ringtyper (fig. 7, 

33 Ex. bältehake från Visby, SHM inv. 11218: 15, ÄEG 73 och fibulabäge 
från Nystu, Tingstäde sn, ÄEG 51, SHM inv. 11744:8. 

34 Plattor från Grav 9 pä Vallhagars mellersta gravfält. 
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vänster),3"' uppvisa nu nästan överdrivet rik ornering, särskilt 
karakteriserad av halvsfäriska nithuvuden på olika sätt refflade 
och korsornerade samt pär l ränder och refflade ytor på plattor 
och andra föremål, allt utfört i överlägsen teknik i såväl brons 
som järn.30 Försvunna äro nu de konstlade kombinationerna av 
järn ingjutet i brons och det i många fall grova, tekniska förfa
randet. Erkännas bör dock, att goda arbeten även finnas från 
tidsgrupp B, men dessa kunna ej mäta sig med efterföljande 
grupps. Märkligt nog står Gotland ganska ensamt i Norden med 
denna konstnärliga högkonjunktur, vilken kanske har som orsak 
ett av de första, stora uppsvingen för ön som handelsstation i 
Östersjön. Flera av de här beskrivna, ornamentala detaljerna 
finnas i Stradonice men förekomma till en del även annorstädes 
på keltiskt område.37 Det är dock sannolikt, at t från Böhmen 
längs Oder Gotland nåtts av dessa inflytelser. Stildragen, som 
visa sig i tidsgrupp C, fortsätta på ön i D och även ned i romersk 
tid. Vid tiden för Kristi födelse kan med större säkerhet fast
ställas, att även förbindelser råt t mellan Böhmen och trakterna 
kring Elbes övre lopp att döma av ornamentala detaljer och så 
gott som identiskt lika beslag funna inom bägge dessa områden, 
liksom sannolikt även förbindelser Böhmen—Gotland fortsätta 
över denna tid.3S Det verkar således som om från Böhmen redan 
under senare La Téne-tid de handelsvägar skulle ha löpt öppna, 

35 ÄEG, s. 7, Textfigur 8 och A. Borchling, a. a., s. 52 (typkarta). De 
gotländska bälteringarna från tidsgrupp C kunna möjligen betecknas 
som en kombination av de äldre ringarna från grupp B, den fyrsidiga 
plattan återfinnes i de yngre plattornas främre del, och de NV-tyska 
bälteringarnas plattor i dess bakre del. 

38 Se ÄEG 54—57. 
37 J. L. Pic, a. a., Tab. IX och P. Vouga, La Téne, Leipzig 1923, Pl. 

XXXVII: 2 och 8. — Se även T. J. Arne, a. a. Ornerade nitar av här 
berört slag finnas vidare bl. a. på bältehakar i nordöstra och svärdslidor 
i mellersta Tyskland. 

as -u/ Wegewitz, Die langobardische Kultur im Gau Moswidi (Nieder-
elbe) zu Beginn unserer Zeitrechnung, Hildesheim 1937 (Urnenfriedhöfe 
in Niedersachsen 2: Vs) jmf med J. L. P i ( , Die Urnengräber Böhmens, 
Tafel LXV: 8 och 10. En fibula från Vallhagars södra gravfält (grav 88) 
överensstämmer nästan fullständigt med J. L. Pic, Die Urnengräber, 
Tafel LXXVII: 24. 

15—2ooi3i 225 



E R I K N Y L É N 

vilka efter Kristi födelse med markomannerriket anses få så stor 
betydelse för den nordiska kulturen.3 0 

Av stort värde skulle otvivelaktigt vara att mer exakt kunna 
datera de här behandlade tidsskedena. G. Schwantes gamla åsikt 
att Ripdorf-Stufe skulle upphöra omkring 150 f. Kr. torde fort
farande delas av några forskare.40 Senast har dock C.-A. Moberg 
med utgångspunkt från sydeuropeiskt och mellaneuropeiskt 
material sökt ge svar på frågan, när sen-La Téne sätter in på 
rent keltiskt område. Han har härvid kommit till två möjliga 
dateringar, dels omkring år 75 f. Kr. dels före år 100 f. Kr.41 Med 
utgångspunkt från Vallhagarmaterialet skall här göras ett för
sök att behandla några hithörande kronologiska spörsmål. 

Det mellersta gravfältet vid Vallhagar var så gott som helt 
intakt och synes aldrig ha varit utsat t för plundring. Dess un 
dersökning var fullständig och kompletterades med schakt-
ningar kring och genom fältet för upptäckande av flatmarks
gravar. Sannolikhet föreligger alltså att samtliga anlagda gravar 
påträffats i närmast orört skick. Allt påträffat benmaterial från 
fältet blev föremål för osteologisk undersökning med i möjliga 
fall ålders- och könsbestämningar. Detta tillika med de osed
vanligt rika fynden och det begränsade antalet gravläggningar 
gör, at t här verkliga möjligheter föreligger för en statistisk be
handling av materialet. En sådan synes ge vid handen, att fältet 
från början använts av endast en mycket liten befolkningsenhet, 
som så småningom något vuxit men aldrig innefattat något 
större antal individer. Gravläggningarnas fördelning inom de 
olika grupperna och läge i gravarna tala vidare för att ske
dena ej omfatta längre tidsrymd vardera än ungefär en genera
tion, vilket gör att de fyndförande gravarna skulle omspänna 
ca fyra generationer, ett tidsrum, som med hänsyn till grav
läggningarnas relativt ringa antal knappast kan överskridas. 
Under förutsättning, att man sätter slutpunkten för nyttjandet 

39 Se bl. a. O. Almgren, Zur Bedeutung des Markomannenrdchs in 
Böhmen fiir die Entwicklung der germanischen Industrie in der friihen 
Kaiserzeit, Mannus 1913, V, s. 265—278. ÄEG, s. 141. 

40 G. Schwantes, Die Gräber der ältesten Eisenzeit im östlichen Han
nover, Praehistorische Zeitschrift I, 1909, s. 161. 

41 C.-A. Moberg, When did Late La Téne begin?, s. 128. 
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av spännen tillhörande tidsgrupp D och därmed även tidsgrup
pens slut till strax efter Kristi födelse, skulle detta innebära, 
att med ett beräknande av en generation till ca 30 år över
gången mellan grupperna B och C, då de rent keltiska stil
inflytandena nå Gotland, inföll något före det första, förkristna 
århundradets mitt. Vidare borde brottet mellan A och B ligga 
ungefär vid detta århundrades början, vilket även skulle inne
bära en liknande datering för övergången mellan Ripdorf- och 
Seedorf-Stufe i Holstein.42 

Slutligen skall i korthet beröras två omstridda fynd, vars 
kronologiska ställning nyligen varit under debatt. Det ena av 
dessa, vagnarna från Dejbjerg,43 skulle, om man lägger huvud
vikten vid den ornamentala utsmyckningen, stamma från en tid, 
då stilelement nådde Norden, vilka medförde ornerade nit
huvuden av liknande slag, som kännetecknar tidsgrupp C på 
Gotland.44 Andra ornament åter visar släktskap med de hol
steinska gördlarnas stilvärld. På grundval av detta skulle vag
narna kunna sättas till övergången mellan de gotländska tids
grupperna B och C, alltså något före mitten av det första för
kristna århundradet. Deras egenartade karaktär och den långa 
livstiden för de holsteinska gördlarnas ornament gör dock denna 
datering osäker. Ifråga om det andra fyndet, vapnen och 
övriga föremål från Hjortspring torde en något säkrare da
tering vara möjlig. C. J. Becker har nyligen behandlat detta 
fynd45 och placerat det i mellan-La Téne, en neddatering, då den 
äldre uppfattningen övervägande var, att fyndet stammade från 
den äldsta, keltiska järnåldern. En av anledningarna till date
ringen är ett lerkärl samt en bronsnål, som Becker med fog 
anser vara av holsteinsk typ. Det finnes dock några andra föremål 

42 De större felkällorna måste dock betonas vid detta försök att upp
ställa en absolut kronologi jämförd med den ganska säkra, relativa tids
indelningen av det gotländska föremålsbeståndet. 

43 O. Klindt-Jensen, Foreign Influences in Denmark's Early Iron Age, 
Acta Archaeologica XX (1949), s. 87—108. 

44 O. Klindt-J ensen, a. a., fig. 66: 12—14, jmf ÄEG, 55—57. 
45 C. J. Becker, Die zeitliche Stellung des Hjortspring-Fundes. Becker 

sätter här fyndet med en viss reservation till tidigast 3. årh. f. Kr., a. a., 
s. 184. Becker har senare i Forromersk jernalder, s. 41, även angett 
2. ärh. f. Kr. som möjlig datering. 
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Eig. 8. Slutet fynd frun Cönnebeck, Kr. Segeberg. ' / , . Gottorf Museum, 
Schleswig. Folo förf. —. Closed find from Cönnebeck, district of Segeberg. lfv 

i fyndet, som dels ej närmare behandlats av Becker dels förbi
gåtts av honom. Av särskilt intresse äro två »remändebeslag» av 
brons med karakteristisk formgivning.4" Becker fäster ej större 
avseende vid dessa beslag, utan anmärker att trots man funnit 
ett sådant föremål tillsammans med en holsteinsk gördel, det 
ringa materialet gör att fornsaksformen ej kronologiskt säkert 
kan fixeras. Han påpekar dock att fyndet ger fingervisning om 
en tidställning för Hjortspring yngre än period I.47 Nu visar det 
sig emellertid, att dessa »remändebeslag» rätt väl gå att datera. 
De nämnas redan av Mestorf i ytterligare 4 fall påträffade med 
holsteinska gördlar, av vilka ett även antyder deras användning 
i ett slags hänge eller ändbeslag.48 Ytterligare minst 3 gravar 

4 8 C. J . Becker , a. a., Abb . 22. 
47 C. J . Becker , a. a., s. 180 och 181. 
4" F r ä n Fuh l sbu t t e l , Guldens te in , H a r m s d o r f och Wentorf . J . Mestorf. 

Die hols te in ischen Giir tel , s. 8—14, fig. 6. 
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Eig. 9. Spjutspetsar med profilerade och ornerade nitar. u. Spjutspets med hransnil nr 
Hjortspringjyndel. Nationalmuseet, Köpenhamn, b. Bronsnit, Långlöt sn?, Ölund. c. 
.lärnnil. Vallbys, Hogrän sn. Gotlund, grav 3. a. Teckning av B. Brorson Chrislen-
sen, b och c. Teckningar av II . Eailh-Ell. 3/4 och ' / , , — Spearheads wilh shaped und 
ornumented rivels. a. Spearhead with bronze rivet from Hjorlspring find. b. Bronze 
rivet. Långlöt parish?, Öland. Iron rivet. Vallbys, 

och 2/7 . 
Hogrän parish, Gotland. *ft 

har sedan dess påträffats med samma kombinationer (fig. 7), 
varför beslag av denna art synes vara ett av de. vanligaste fyn
den tillsammans med de två bälten eller gehäng, som oftast ingå 
i ett holsteinskt gördelfynd.40 Det finnes vidare ett sådant beslag 
hittat samman med en fibula av mellan-La Téne-konstruktion, 
en sen holsteinsk nål och en rikt ornerad bältering av ovanlig 
form (fig. 8).50 Alla dessa fynd torde ge beslagen en ganska säker 
datering till de holsteinska gördlarnas tid, vilket skulle medföra, 
att Hjortspringfyndet borde vara samtidigt med tidsgrupp B på 

411 I en grav frän Lottorf, Kr. Schleswig. Gördeln omnämnd av F. Knorr, 
Friedhofe der älteren Eisenzeit in Schleswig-Holstein, Kiel 1910, s. 36. 
Ett gravfynd från Malente, Kr. Eutin, Gottorf. Mus. Schleswig, KS 
14157. På det ännu ej slutgiltigt publicerade gravfältet vid Hornbek, se 
A. Borchling, a. a., finnes även denna kombination representerad. 

50 Gönnebek, Kr. Segeberg. J. Mestorf, Urnenfriedhöfe in Schleswig-
Holstein, Hamburg 1886, s. 7. Taf. I: 10, 11 och 16. 
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Gotland och kanske kunna falla i det första, förkristna århundra
dets förra hälft. Ytterligare ett föremål i fyndet talar för en så
dan datering. Av de ofta kraftigt anfrätta spjutspetsarna har 
några exemplar en bronsnit genom holken. En av dessa nitar 
har profilerade ändar, vilka äro försedda med enkel linjeornering 
(fig. 9: a). Av nitens längd att döma ha de ornerade ändarna 
nått utanför nithålens kanter och måste anses fått tjäna som 
prydnad åt vapnet. I det nordiska materialet äro liknande orne
rade nitar hittills ej beaktade. Från undersökningarna vid Vall
hagar kännes dock två sådana fast av järn liggande i vapen
gravar (gravarna 20 och 37), vilka på grund av gravskicket 
emellertid ej kunna dateras närmare än att sannolikt tillhöra 
skedena A—D, snarast dock till något av de 3 yngre av dessa. 
Vidare ha sådana nitar påträffats i holken på 2 spjutspetsar från 
de rika vapengravarna (1 och 4) vid Vallbys i Hogräns sn på 
Gotland (fig. 9: c) dock också här utan säkrare datering annat 
än till senare La Téne-tid. Nitar av detta slag uppträda även på 
Öland, där en spets från övre Ålebäck51 försedd med rikt etsade 
ornament är påträffad med en sådan nit av brons, vilken äger en 
profilering och ornering påminnande om Hjortspringsspetsens 
nit (fig. 10: b), ölandsspetsen låg i kombination med bl. a. ett 
svärd av genuin sen-La Téne-typ samt en triangulär fibula vid 
en bronskittel. Från Öland finnas ytterligare 4 spetsar med lik
artade nitar av järn eller brons varav två i kombination med 
liknande svärd, därav en i en bronskittel med järnkant (fig. 
9: b och fig. 10: a).-*2 Detta mod att pryda spjutspetsar med orne
rade nitar synes alltså i ett fall genom kombinationen med en 
triangulär fibula på Öland kunna sättas till gotländsk tidsgrupp 

51 F. Baehrendtz, Graffältet vid öfre Ålebäck, i KVHAA:s Månadsblad 
1896, s. 114—117 (Grav 10). Fibulan avbildad i O. Montelius, De för
historiska perioderna i Skandinavien, i Bihang till Månadsbladet 1893, 
Pl. 15: 2. 

52 Två av dessa spetsar härröra från samma gravfält som den först
nämnda spjutspetsen (gravarna 2 och 6) och lågo i kombination med 
liknande sen-La Téne-svärd, den ena, med bronsnit (grav 2) i en brons
kittel med järnkant. F. Baehrendtz, a. a., s. 108, 109, 111—113. En spets 
med profilerad järnnit är osakkunnigt påträffad i Dye mosse, Vickleby 
sn och en spets med en profilerad bronsnit stammar sannolikt från 
Långlöts sn. SHM inv. 21673 resp. 15457: 4. 
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Eig. 10. Spjutspetsar med profilerade och ornerade nitar. a. 
Järnnit , övre Ålebäck, Öland, grav fi. b. Bronsnit, summu 
gruvfält, grav 10. Teckningar av H. Faith-Ell. 3/4 och a/7. — 
Spearheads wilh shaped and ornamenled rivels. a. Iron rivet, 
Övre Ålebäck, Öland, grave 6. b. Bronze rivet, the same grove-

fleld, grave 10. 3/4 och 2/,. 

B eller senare och intet av de övriga fynden tyder heller på ett 
tidigare datum. Det verkar vidare ej troligt, a t t en sådan detalj 
skulle uppträda ensam i betydligt äldre sammanhang. Hjort-
springfyndet synes alltså trots sina till en del särpräglade och 
ålderdomliga vapentyper måhända kunna ges en ganska sen 
datering, snarast parallell med tidsgrupp B. Vapenformerna i 
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Hjortspring skulle i så fall vara samtida med, och då snarast till 
en del kunna betraktas som lokalformer, eller eventuellt ome
delbart föregå de för nordisk sen-La Téne kännetecknande, 
karakteristiska vapenutrustningarna.3 3 

Undersökningarna vid Vallhagar och den därur vunna lokalt 
gotländska, bl. a. genom sin begränsning i rummet ganska 
säkra kronologien kan således göra det möjligt att i det kon
tinentala materialet fixera vissa kronologiska hållpunkter och 
med hjälp av dessa grovt uppskissera ett schema över de krono
logiska förhållandena i Nordeuropa under senare förkristen 
järnålder (fig. 11). I detta kan med större eller mindre säkerhet 
inplaceras fynd eller fyndgrupper ofta blott så, att en föremåls
typ kan sägas ha förekommit inom ett lokalt, utomgotländskt 
område under ett med de gotländska tidsgrupperna parallellt 
tidsavsnitt, men ej bestämt avgöras, om typen levt längre eller 
förekommit tidigare. I schemat kunna då t. ex. på grund av 
med holsteinska gördelornament försedda plattor infogas fynd 
från svenska fastlandet sådana som Södra Lund i Flistad sn, 
Östergötland''4 och Kinne-Gumsegården i Kinne-Kleva i Väster
götland.53 De sannolikt betydande lokala variationerna i exem
pelvis fibulatypernas och andra föremålsformers livslängd gör 

53 Det är dock möjligt, om ock ej sannolikt, att »remändebeslagen» 
och spjutspetsen med ornerad nit äro de yngsta av fyndets föremål, var
vid de flesta vapnen kan tillhöra föregående tidsskede. Vidare måste 
beaktas, att dateringen ju helt naturligt är beroende av, om fyndet kan 
betraktas som samtidigt nedlagt. 

54 O. Montelius, Östergötland under hednatiden, Svenska fornminnes
föreningens tidskrift XII, 1905, s. 284, fig. 118 och 119. 

55 E. C. G. Oxenstierna, Die Urheimat der Goten, Leipzig—Sthlm 1948, 
Abb. 24. 

Fig. 11 (vidstående sid.). Försök lill kronologisk schematisering av Nordeuropas lenare 
La Ténelid. (Fibulabeleckningar enligt Kostrzewski). De horisontella »piländarna» 
beteckna atl fyndgruppernas placering ej är att betrakta som exakt ulan ungefärlig i 
förhållande till varandra och till »lidslinjen». De vertikala pilarna beteckna, att en före-
målsform kan existera längre eller kortare tid i föregående eller efterföljande lidsavsnitt. 
— Altempt to represent lhe chronology of the laler La Téne period in North Europé 
schemat i cally. (Fibula descriplions after Kostrzewski). The hurizonlal arrowheads in
dicate that lhe plucing of the groups is not lo be taken as exact but approximate in rela
tion lo each olher and lo lhe "lime line". Vertieal arrows indicate that u type muy con-

tinue for a longer or shorter lime in the preceding or following jieriod. 
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dock att detta schema först kan fullständigas och ev. korrigeras 
samt bli helt tillförlitligt, då ett nog stort antal goda, lokala 
gravfältsundersökningar med begränsade, kronologiska uppdel
ningar av fyndmaterialet till följd föreligga, sådana som utförts 
av Sahlström i Horn, Borchling i Hornbeck och Becker (ännu ej 
publicerade) på Bornholm.30 Redan nu torde man dock kunna 
skönja grunddragen i en kronologi, vilken tyckes innebära en 
naturlig utjämning av den förr påtalade tidsskillnaden mellan 
likartade föremålsformer på NV- och NO-tyskt område, en 
kronologi, som ger en skenbart äldre datering åt som sena 
La Téne-typer ansedda föremål i mellersta och nordöstra Tysk
land och en yngre tidsställning för ålderdomliga former i nord
västra Tyskland. Man frestas nästan säga, att i Nordtyskland de 
mest renodlade formerna av mellan-La Téne-konstruktion blott 
existerat i de västra delarna av området. Försöket till en absolut 
datering tyder även på en relativt kort men intensiv livstid för 
vad som vanligen kallas stilelement av mellan- och sen-La Téne-
schema, och det kanske därför innebär vissa risker att på nor
diskt område datera föremål med stildrag av sådan La Téne-
prägel tidigare än till mitten av det andra århundradet före 
Kristi födelse. 

S U M M A R Y 

Erik Nylén: Gotland's Continental relations during the låter 
pre-Christian Iron Age. 

The recently much-discussed problems of the pre-Christian Iron Age 
may best be solved by taking the find combinations confirmed by strati-
fication and rolative positions within a cemetery as a basis and only 
using typologieal arguments with the greatest care, being ready to replace 
them by arguments from »similarities in technique». If the results are 
not to be misleading the limits of any area under discussion must always 
be borne in mind. Strictly local chronologies should be the foundation 
of any attempt to solve these problems. 

Gotland, where the comprehensive Vallhagar excavations have yielded 
rich evidence of great chronological importance, especially for the låter 
period of the island's pre-Christian Iron Age, may be taken as a most 

:>« C. J. Becker, Forromersk jernalder i Danmark, s. 43 f. 
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suitable subject for such an enquiry. The material may be divided into 
four groups with distinct forms; each group being associated with a 
particular period. The following forms characterize these periods: 

A. Solid fibulae of simple wrought-cast work. 
B. Triangulär fibulae, large T-shaped brooches and belt rings with 

quadrilateral plates. 
C. »Quadrilateral» brooches and belt rings with ornamentcd plates. 

This period also has rich ornaments with »Celtic» elements. 
D. Heavily curved bronze fibulae and small belt rings with short 

plates. 
The small number of closed finds with objects from different periods 

indicates a rapid transition from one to another which, in turn, implies 
that it ought to be possible to establish the chronological sequence of the 
continental styles reflected in the Gotlandic material. 

During period B, Gotland had connections with north-west Germany, 
where the socalled »Holstein girdles» seem to be the prototypes of 
certain Gotlandic belt fittings of similar construction. This in its 
turn, implies that the »Holstein girdles» were contemporary with some 
other objects which were earlier thought to belong to the Middle 
La Téne period as well as with others, in particular the triangulär 
fibulae, thought to be late. This gives rise to the speculation that certain 
»typical Middle La Téne forms» were localised in the north-west and 
were contemporary with other forms which occur further east and are 
thought of as late; i. e. that only in the north-west fully developed middle 
La Téne forms separated, in a clear way, the techniques and styles 
considered characteristic of La Téne I and III. 

During Gotlandic period C, the island seems to have been influenced 
stylistically from the area of Bohemia. This may mean that there was 
trade in a northerly direction along the rivers from this area even before 
the Marcomannian period. 

It would seem not inappropriate, here, to attempt, by the help of the 
exceptionally excellent evidence from one of the Vallhagar cemeteries, to 
fix the chronology more exactly, with the reservation, however that this 
cannot be so reliable as the local chronological sequence. It would seem 
that period A can hardly be placed earlier than the end of the 2nd. cent. 
B. C. with all the consequences this has for Continental chronology. 
Period D ought to continue into the 1st. cent. A. D. 

In conclusion, the Hjortspring find, recently described by C. J. Becker, 
ought to be mentioned. Two »strap-mounts» of a type often associated 
with Holstein girdles, were included in this find. For this, and other 
reasons, it should be contemporary with Gotlandic period B, with the 
qualification that this would only be correct if the Hjortspring find is 
to be considered asclosed. 
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