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FRÅN VALLHAGAR TILL HORN 

OCH SAXERÖD 

Av Carl-Axel Moberg 

Till de viktigaste kronologiska resultat, som framkommit 
genom Erik Nyléns undersökningar först på det mellersta grav
lältet (M) vid Vallhagar på Gotland, sedan i det samlade got
ländska materialet från yngre förromersk järnålder, hör ur
skiljandet av de två kronologiska huvudgrupperna inom per. III, 
nämligen Nyléns skeden B och C.1 Deras existens har tidigare 
antytts, särskilt av Stenberger2, men nu har de förvandlats till 
väl underbyggda realiteter. Skicklig grävning och energiskt 
genomförd bearbetning har här lett till ett resultat av stor 
betydelse. 

Detta har framkommit huvudsakligen genom studium av fynd-
kombinationer samt genom gravfältstopografi och stratigrafi. 
Tidsgrupp B karakteriseras främst av T-formiga fibulor med 
falsk spiral, triangulära fibulor och bältegarnityr antingen med 
rektangulära plattor eller av typen »med höga nithuvuden»; 
C återigen av fibulor med hög nålhållare och »profilerade» 
bälteringar. Vardera gruppen är representerad av omkring ett 
tjugotal goda gravfynd. Härtill kommer de med säreget grav
skick sammanhängande komplexa gravanläggningar vid Vall-
hagar M, som spelat en särskilt stor roll för tillkomsten av 
Nyléns kronologi. I fem sådana »möts» B- och C-perioderna. 

Nylén liar gjort en ingående och värdefull utredning rörande 
förhållandena mellan de båda skedenas ornamentik.1 Han fram-

1 E. Nylén, Die jiingcre vorrömische Eisenzeit Gotlands. Funde, Chrono
logie, Formenkundc. Uppsala 1955. — Uppsatsen här samt en kommande 
recension i Fornvännen av Nyléns arbete återger i huvudsak vad förf. 
anförde säsom fakultetsopponcnt vid ventilcringen av Nyléns avhandling 
den 20 maj 1955. — Avhandlingen citeras i fortsättningen enbart med för
fa t tarnamnet . 

- Särskilt i Bjurumfyndct och dess datering, Fornvännen 1948, s. 208. 
3 Nylén, s. 533 ff. 
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bållcr bl. a., hur nedsänkt linje med punktrad är vanlig under 
B, varjämte det finns exempel på dekor med spiral eller båg-
triangel. Pärl- och repstavsmotiv samt parallell- eller krysstrie-
rade ytor spelar en stor roll i C-periodens rikare dekor. Be
träffande pärl- och repstavar nämns deras förekomst redan 
under B, dock endast på drivna bleck.4 

Nylén vill helst tolka detta förhållande så, att fynd och före
mål av B-karaktär med sådan »C-dekor» som pärl- eller repstav, 
eller med parallell, resp. korsande striering, är »övergångsfor
mer» vid gränsen B/C eller hör till cn senare del av B.1 Med 
hänsyn till detta och till hans övertygelse om en klar skillnad 
mellan B- och C-ornamentik kan man förstå, hur det kommer 
sig, att han i sammanfattningarna förenklar bilden därhän, att 
nedsänkt linje med punkter bara finns under B", samt att pärl
stav, repstav samt parallell- eller krysstrierade ytor uppträder 
först under C.7 

Sammanfattar man emellertid vad materialet säger om dessa 
sistnämnda förhållanden, dels enligt Nylén själv i andra sam
manhang, dels utöver vad han nämner, visar det sig enligt min 
mening, att det finns skäl för ett annat uttryckssätt: B-tidens 
nedsänkta linje med punktrad är icke så totalt utdöd under C, 
då den nämligen — jämte annat — används för att åstadkomma 
ett slag av pärlstav (fig. I ) 8 ; och de under C vanliga pärl- och 
repstavarna — även av det andra slag, som bildas enbart genom 
tvärstreckning av en vulst eller en yta mellan parallella linjer — 
samt de parallell- och krysstrierade ytorna är trots sin relativa 
fåtalighet dock så pass tydligt företrädda i B-skedet, att de 

* Nylén, s. 387. — Finns dock även i annan teknik: fig. 128. 
5 Nglén, s. 378 ff. « Nylén, s. 534. 7 Nylén, s. 400. 
8 Nglén har uppmärksammat förfaringssättet ifråga om B-fynd; s. 456. 

1'tom till fig. 1 här kan hänvisas till Nyléns fig. 295:2 med kommentar 
sid. 468. Se även fig. 295 :3 , övre delen. Andra exempel på denna »dubbla 
nedsänkta linje med punktrad» såsom hjälpmedel vid ås tadkommande av 
ett slag av pärls tav är föremålen Nylén fig. 99: 10—11,147: 4 ,149: 3—4,167:3 
och 5 samt 289 (öglan) . Detta kan emellertid ej framgå av dessa bilder. 
Beträffande fibulorna fig. 149:3—4 får man ett något tydligare intryck 
genom fotografierna i E. Nylén, The Middle Grave-Field, A Migration Period 
Settlement on Gotland/Svveden, I, Copenhagen 1955, fig. 139:3—4. 
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Fig. I. Detalj ov remtungan Ny
lén fig. 394: S, Gotland utan 
fyndort, SHM utan inv. nr. 
Brons. Man ser — särskilt på 
ilen nötta övre delen — hur 
punktraderna bidrar att bilda 
pärlstaven. 2/1. Foto ATA. 
Detail einer Riemenzunge Nyl Ai 
Abb. 294:3 , Gotland ohne 
niihere Fundnrtanyabe, SHM 
ohne Inv. Nr. Bronze. Man känn 
sehen — besonders mif dem ab-
geniilzlcn oberen Teil — wie 
die 1'nnklrcihen zur Bildung 

des Perhtabe» beltragen. 

måste anses höra till dess dekorativa repertoar." Fyndkombina
tioner etc. ger inte f. n. någon grund for en uppdelning av 
period B, med dessa ornamentdetaljer i någon senare del.10 Där-

• Både repsfav och krysstr ierat fä l t : Nylén fig. 128; jfr s. 378. Pärl-
eller repstav: Nylén nämner s. 387 fig. 145:5 och 7, 66 och 115:2 . Se även 
fig. 5 3 : 1 och 5 9 : 2 . Det vore alltför subtil t att skilja de s is tnämnda före
målens ornament frän det slag av pär l - och repstav, som bildas genom raka 
eller sneda tvärstreck på en vulst. Paral lel l - eller krysstr icrad y t a : Nylén 
nämner s. 537 fig. 128 :1 . Se även fig. 5 5 : 1 och 281:7 , samt de mera 
diskutabla 286:4 och 286:7 (jfr s. 457). 

10 Dateringen har här att bygga på de tre fyndkombinat ionerna med 
bäl tegarni tyr med höga ni thuvuden, Nylén fig. 55 (Guffride, Älskogs sn, 
grav 1 A), 66 (Nystu, Tingstäde sn, grav 8) oeh 105—106 (Ängc, Alva sn, 
grav G). Nylén, s. 376 ff. 
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för vill man inte hålla med Nylén, när han främst på grundval 
av ornamentikstudier antyder, att bältegarnityren med höga nit
huvuden skulle höra till en sen del av B — men väl när han 
tillägger, att man inom B inte kan konstatera någon bakre 
gräns för deras uppträdande." Ty denna gräns A-an tänkas ligga 
så långt tillbaks som vid övergången A/B. För övrigt är A-
gruppen så svagt representerad i fynden, att man tills vidare 
bör iakttaga ännu större försiktighet där än i fråga om de båda 
följande skedena. I detta sammanhang må det vara tillåtet att 
undra, om det är så helt uteslutet, att den tidiga nedsänkta 
linjen med punktrad i själva verket är ett sätt att återge pärlstav. 

Det sistnämnda må vara. Väsentligt är däremot enligt den 
här företrädda meningen att hålla fast vid fyndens vittnesbörd, 
att pärlstav, repstav och strierat fält finns på Gotland redan 
under den yngre förromcrska järnålderns äldre del, före B/C-
gränsen, ehuru deras blomslringstid kommer först efter denna. 

Den skandinaviska halvön saknar varje verklig motsvarighet 
lill Nyléns, på förhållandevis rikligt och homogent lokalt ma
terial konsekvent uppbyggda tidsordning för den gotländska 
yngre förromerska järnåldern. Det är naturligt, om man nu 
från fastlandet ser mot Gotland och frågar efter möjligheter till 
kronologisk anknytning. Förutsättningarna för en sådan är inte 
goda. Redan fyndstatistiken ger ett starkt intryck härav. Av 
den gotländska B-periodens ledformer saknar de T-formiga 
libtilorna med falsk spiral och de båda typerna av bältegarnityr 
verkliga motsvarigheter på halvön, och Gotlands karakteristiska 
form av triangulär fibula finns på fastlandet bara i ett par, tre 
exemplar. C-skedets fibulor finns inte där, och dess bälteringar 
har egentligen bara ett enda motstycke. Och Horngravfältet12 är, 

» Nglén, s. 37». 
• K. E. Sahlström och N.-G.Gejuall, Gravfältct pu Kyrkbacken i Horns sn, 

Västergötland, Stockholm 1948. Kompletterande diskussion av kronologien i 
C.-A. Moberg, Kyrkbacken i Horns sn före oeh efter j ä rnå lderns tredje 
period, Fornvännen 1950, samt K. E. Sahlström, Gravfältet i Mellby by Kål
lands härad. I, Arkeologisk beskrivning, Västergötlands fornminnesförenings 
tidskrift V: 6, 1951, Eftcrskrift s. 51. 
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/•'ig. 2. Ysane. Blekinge. Blekinge museum. Brons. 1/1. Foto ATA. 
Ysunc. Blekinge. Museum von Blekinge. Bronze. 

hur värdefullt del än blivit genom Sahlströms undersökningar, 
ändå inget Vallhagar i fråga om förutsättningar för detaljerad 
intern kronologisering. 

I skilda sammanhang har Nylén emellertid pekat på några 
möjligheter till mer eller mindre indirekta anknytningar.13 

1) Den viktiga, av Nylén publicerade Lilla-Smedby-graven på 
Öland, vilken visats stå i samband med B", anses kunna binda 
samman Horn 67 med nämnda skede1", men synbarligen även 
— jämte Horn 51, 65 och 137 — med C10; allt genom atl alla 
gravarna innehåller likartade remtungor. Av de nämnda Horn
gravarna kan 51 föras till det äldsta skedet i Horn, men de 
övriga till det följande. Sammanställningens utgångspunkter är 
alltså ej kronologiskt entydiga, och det kan deras resultat där
för ej heller bli. 
2) Knopparna till halsringarna i Horn 30 och 63 sammanställs 
med knoppen på den stora bältehaken i den viktiga B-graven G 
i Ange i Alva, Nylén fig. 106." Det är ju alllid vanskligt att söka 

" Jämförelserna Nylén s. 412 mellan T-formiga fibulor leder in!e till något 
kronologiakt resultat . 

" Nglén, s. 426, 433 f. och fig. 307. 
• Nylén. s. 436. 
"' Nylén, s. 491. 
'• Nglén, ». 481. 
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bygga synkronisering på dekorativa detaljer. Laténetidens ma
terial ger ofta anledning understryka detta, såsom när det visar 
sig, att två områden kan ha ganska komplicerad dekor i lika 
form vid olika tid.'" Men den nyss nämnda likheten är verkligen 
slående, och sammanställningen är värdefull. 
3) På halsringen i Horn 32 finns en pärlstavsliknande dekor. 
»Sistnämnda ornament uttränger emellertid på Gotland under 
grupp C den äldre dekorationstekniken.»19 Men detta ger ingen 
kronologisk anknytning till C, eftersom ornamentet ifråga upp
träder redan under B (se ovan). 

De under 2) och 3) nämnda Horn-gravarna kan alla föras 
till fältets äldsta skede. 

Genom dessa jämförelser, i vilka Nylén även medtagit annat 
skandinaviskt material än det från Horn, berörs även det mycket 
hypotetiska försök till tidsgruppering av halsringar på den skan
dinaviska halvön, som författaren till denna uppsats gjort i nära 
anslutning till tidigare forskningar, särskilt av Montelius och 
Sahlström.20 

Enligt detta förs vissa av halsringarna med fasta ändknoppar 
och »stabil» dekor (främst bågtriangel i cirkel) till ett äldre 
skede än ringar med separat tillverkade knoppar och stabil eller 
»labil» dekor (»snurror» av »kommablad» el. dyl.). De senare 
grupperna förekommer under Horn-gravfältcts äldsta skede. 

Nylén har på ett intressant sätt gjort ytterligare jämförelser 
mellan dekoren på den gotländska B-periodens bältegarnityr 
med höga nithuvuden och ornamentiken på skandinaviska ringar 
och härvid huvudsakligen funnit anknytningar med de äldre, 
men i mindre utsträckning dock även med de yngre ringarna.2 ' 
Emellertid finns av de två motiv, som det är fråga om, det ena 
— ett spiralmönster — icke på ringar, som jag vågat föra till 
den äldre gruppen22; och det andra — bågtriangel — uppträder 

18 Se här t. ex. C.-A. Moberg, Between Horn and Ornavasso, under tryckning 
i Acta archaeologica XXV, 1955. 

" Nylén, s. 481 f. 
20 Between Horn and Ornavasso, se ovan. 
n Nglén, s. 480 ff. 
" Vissa skäl skulle tvärtom kunna tyda på att ifrågavarande ringar, från 

Tstorp i Västergötland samt utan fyndort i LUHM (12991), är förhållandevis 
sena. Se Acta XXV, not 145. 
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Fig. 3. Saxeråd, Bohus
län. SHM inv. nr 120S.H. 
Brons. 1/1. Foto ATA. 

Saxeröd, Bohuslän. 
Uronze. 

Fig. i . Saxeröd. Bohuslän. Fragmen! 
au bältei/urnityr. Brons. Cn 1/1. Foto 
ATA. Saxeröd. Bohuslän. Frag
ment einer Gurtelgarnitur. Bronze. 

både i den äldre och de yngre grupperna.2" För övrigt bör man 
betona den viktiga omständigheten, att yngre skandinaviska 
ringars karakteristiska labila virveldekor av kommablad i varje 
fall än så länge är helt okänd i det gotländska materialet. 

Begränsningen i de ornamentala sammanställningarnas kro
nologiska användbarhet antyds väl också av att krysstriering 
av den art, som på Gotland hör till B och C, på fastlandet upp
träder på en av den äldre gruppens ringar, från Alingsåstrakten.2 ' 
Både bågtriangel, pärlstav och liknande element uppträder ju 
också redan tidigt på kontinenten och visar sig där i så olik
artade sammanhang, atl deras dateringsvärde ensamma måste 
bedömas som mycket ringa.25 

Den positiva möjlighet till kontakt mellan B och Horns äldsta 
tid, som trots sådan och annan anledning till ovisshet ligger i 
Nyléns sammanställning mellan Ange G samt Horn 30 och 63, 
kan möjligen styrkas något på ett annat sätt. Utgångspunkten 
härvidlag är Nyléns datering av Ysane-fyndct från Blekinge till 
B eller C.20 Han sammanställer nämligen detta fynd med det 
från Saxeröd i Bohuslän (enstaka detaljer fig. 3—6), vars 
bältegarnityr givit honom anledning lill jämförelser — dock ej 

23 Acta XXV. 
-' Acta XXV, not 113. 
25 Jfr Acta XXV, avsnittet »In Bohemia», 

Early Celtic Art, passim. 
" Nylén, s. 479 f. 

lamt framför allt Jaeobsthal , 
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Fig. 5. Saxeröd, Bohuslän. Fragment au halsring och kedja. 
Brons. 1/1. Foto ATA. — Saxeröd, Bohuslän. Fragmente eines 

Hnlsringes und einer Kette. Bronze. 
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Fig. li. Saxeröd, Bohuslän. Detaljer uu haltting fragment en lig. 
.>. Brons. 2/1. Foto ATA. — Saxeröd, Bohuslän. Detail» uon 

den Halsringfrugmenlen Abb. 5. Bronze. 

kronologiskt bindande - med gotländska B-bälten." Det för
enande ledet mellan Ysane och Saxeröd är enligt Nylén, att var
dera fyndet innehåller ett bältehänge av analog typ (fig. 2—31. 

• Nglén, s. 478 f. 
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Saxeröd-fyndel har av förf. till denna uppsats tidigare da
terats till sen per. III, och dess bältebeslag har därvid jämförts 
med ett »typologiskt sent» sådant i ett fynd från romersk järn
ålder, påträffat vid 0demotland i Kogaland.2" Saxeröd-fyndet kan 
emellertid — om det är helt slutet — numera anknytas till annat 
skandinaviskt material på en helt annan väg. Vid en ny genom
gång har det nämligen visat sig, att ett par fragment av »ornerad 
bronsten» i nämnda fynd otvivelaktigt är delar av en halsring 
av tyjien med separat tillverkade knoppar, och liknande den i 
graven SHM 17513:14 från Ekehögen i Halland." Beträffande 
detta fynd från Ekehögen har emellertid Nylén pekat på hur 
dess bältegarnityr har en viss likhet med sådana från B på 
Gotland.''0 Och fyndet bör vara från det tidsskede, då de äldsta 
gravarna vid Horn anlades. Trots mellanledens ovisshet kom
mer man även i detta resonemang från Vallhagar B via Saxeröd 
till Horns äldsta skede. 

Av de sammanställningar, som diskuterats här, är alltså de 
mellan B och äldre halsringar från tiden före Horn, liksom de 
mellan C och Horns äldsta delar, relativt sett mindre över
tygande; mer övertygande är anknytningen mellan B och Horns 
äldsta delar, i den mån man nu över huvud taget kan gå från 
Vallhagar till Horn utan att dra in kontinentala bindeled i dis
kussionen. Det förefaller dock inte att vara oförsvarligt, om man 
tills vidare och som cn arbetshypotes tänker sig, att det finns 
någon grad av samtidighet mellan Nyléns B-skede vid Vallhagar 
på Gotland och begynnelseskedet i Sahlströms kompletterade 
kronologi för Horn i Västergötland. 

28 C.-A. Moberg, Zoncngliedcrungen der vorchristlichen Eisenzeit in Nord
europa. Lund 1941, s. 142. — Alltså icke »in die friihe Kaiserzeit» (J. Werner, 
N0rrejyske broncebicltcr fra jcmaldei-cn, Knnil 1952, s. 141). 

28 Delvis avbildat i Acta XXV, fig. 2 6 : 1 — 6 ; not 100. Professor Mårten 
Stenberger har haft vänligheten meddela, att även han uppmärksammat 
halsringfragmenten och framlagt iakttagelsen i provföreläsning i Lund 1944. 

30 Nylén, s. 436. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

Carl-Axel Moberg: Von Vallhagar bis Horn und Saxeröd. 

Zu den wicbtigsten chronologischen Besullalen Erik Nyléns bei seinen 
Unlersiichungen, zunächst auf dem mittleren Gräberfeld (M) bei Vallhagar 
auf Gotland, dann bei der Durchsicht des gesamten gotländischen Malerialcs 
aus der jiingeren vorrömischen Eisenzeit, gehört die Unterscheidung zweier 
chronotogischer Hauptgruppen innerhalb der Per. Hl, nämlich Nyléns Phascn 
B und C. 

Nylén hal der Ornamentik dieser beiden Phasen und ihrem gegenseitigen 
Verhältnis eine eingehende Unlersucbuiig gcwidmet. Er hebt u. a. hervor. 
dass die vcrliefte Linie mit Punktre ibe in B bäufig ist, wozu noch Beispiele 
von Verzierung mit Spirale oder Bogendreicck kommen. Perl- und Seilstab-
muster sowie parallclgoriefle- oder raut ier te Flachen spiclen im reicheren 
Dekor der C-Periode eine grosse Kolle. Hier wird die Auffassung vertreten. 
dass Perl- und Seilslabmuster und gerieflcs, bzw. rantierles Feld auf Gotland, 
mehr als Nylén dies hervorgehoben hat, schon in der älteren Zeit der jiingeren 
vorrömischen Eisenzeit, vor der B/C-Grenze vorkommen, wenn auch deren 
Bliilezeil erst danach eintrilt. 

Die skandinavische Halbinsel vcrfiigt iiber keine wirkliche Analogie zu 
Nyléns neuer, auf ein verhältnismässig reiches und bomogenes Material 
konseqnent anfgebauter Zeitordnung fiir die gotländische jiingcre vorrömi-
sche Eisenzeit. Die Ankniipfungsmöglichkeifen zwischen Gotland und dem 
schwedischen Feslland, vor allem zwischen Vallhagar und Horn in Väster
götland, sind niefat gross. Nylén iial anf gewisse Möglichkeilcn hingeviesen. 
Von diesen sind die zwischen B und älleren Halsringen der Zeit vor Horn, 
wie auch jene zwischen C und Horns ältesten Perioden weniger iiberzeugend. 
Uberzeugendcr isl die Ankniipfiing zwischen B und den ällcsten Perioden 
von Horn. 

In diesem Zusammenhang ist der Saxeröd-Fund aus dem Bohuslän von 
Interesse. Er isl vom Verf. schon bei friiherer Gelegenheit in die späte 
Periode III datiert worden (nicht in die friihe Kaiserzeit, wie dies in der 
I . i leratur angegeben. worden isl). Er känn indessen, insofern er wirklich 
geschlossen isl, nunmehr an die ällesle Periode des Horn-Gräberfeldes angc-
schlossen werden. nachdem es sich gezeigt hal, dass er Fragmente eines Ilals-
ringes von eliaraklcrislisehem Typ enthält. 

155 


