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KONTAKT ERHÅLLEN MELLAN ÄLDRE
OCH YNGRE FÖRROMERSK JÄRNÅLDER
EN PRELIMINÄR FORSKNINGSRAPPORT
Av Erik Nylén

Svårigheterna att nå ett ovedersägligt sammanhang mellan den
förromerska järnålderns äldre och yngre del är ett av de mest
diskuterade och till synes mest svårlösta problemen i nordens förhistoria.
Trots mångårig forskning och mängden av fältundersökningar
har man inom skandinaviskt område icke i något fall lyckats att
påvisa obrutna och tillfredsställande serier av föremålsfynd, som
från bronsålderns slutskede fortsätter in i romersk tid.
I flera fall har den äldre, förromerska järnålderns föremålsbeslånd visat sammanhang bakåt i tiden med den yngre bronsålderns
former, dock utan att man lyckats fastställa någon klar gränslinje mellan perioderna.
Den yngre, förromerska järnålderns direkta övergång framåt i
äldre romersk tid kan emellertid ganska klart avläsas 1 det tillgängliga fyndmaterialet. Problemet koncentreras därför till den förromerska järnålderns mitt, där sammanhanget tyckts brutet i det
skede, som bör motsvara latenelidens andra period på sydvästeuropeiskt område.
Inom Skandinavien uppvisar Gotland det största och mest varierande fyndmaterialet från hela den förromerska järnåldern. Det
centrala läge ur handelspolitisk synpunkt, som ön intagit under
forntiden och vilket manifesterat sig genom fynd från andra, förhistoriska perioder, gör det sannolikt att forskningarna kring
dessa frågor här skulle ha största möjlighet att nå resultat, vilka
även skulle kunna få betydelse vid inordnandet av övriga skan257
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dinaviska och även utomskandinaviska fynd i elt rätt kronologiskt
sammanhang.
Vid de 1946 påbörjade, av M. Stenberger ledda undersökningarna vid husgrundskomplexet Vallhagar på Golland påträffades
på det s. k. södra gravfältet ett antal gravar med fynd från den
förromerska järnålderns äldsta del. Ehuru gravfältet blott till
omkring hälften blev föremål för undersökning, var fynden så
rika att de i ett slag fördubblade del dittills, sakkunnigt framtagna
föremälsbesfåndet på ön från denna tid.
Ett närmare fornbyn belägel gravfält (det s. k. mellersta) visade
sig innehålla rika fynd från skedets senare del, vilka vid senare
bearbetning gav upphov till en indelning av Gollands yngre förromerska järnålder i fym skilda tidsgrupper, betecknade A—D,
av vilka den yngsta i huvudsak tycktes motsvara augusléisk lid
inom romerskt område. 1
Den äldsta av grupperna — A — representerades av tungt
gjutna bronsfibulor med "järnkärna" av mellanlaténe-konstruktion. Av grupperna faller enligt förf. den äldsta A med säkerhet
och den näst äldsta B sannolikt inom ett tidsrum motsvarande
laténe II inom centralkeltiskt område.
Fynden på Vallhagars södra gravfält var dock trots sitt relativt sett stora anlal ej tillräckliga för en kronologisk uppdelning
av den förromerska järnålderns äldre skede av det slag som det
mellersta gravfältet möjliggjorde för det yngre. De utgjordes huvudsakligen av bygelnålar, vilka blev utgångspunkten för en större
undersökning kring denna nålforms ursprung och utbredning
inom nordeuropeiskt område, senare i starkt förkortad form offentliggjord i Vallhagarpublikationen. 2
För att om möjligt öka den äldre förromerska järnålderns fyndmaterial därhän, att en finare, kronologisk uppdelning även här
kunde komma till stånd, igångsatte förf. 1951 med stöd av då1
Nylén, E., Kontinentala gollandsförbindelser under senare förkrislen järnålder, F o r n v ä n n e n 1952 (Nylén 1952 b), s. 232, och densamme, Die jiingcre
vorrömischc Eisenzeit Gollands, 1955 (Nylén 1955 al, s. 399; densamme, Kring
järnålderns a n d r a period, Antikvariskt arkiv 6. 1956 (Nylén 1956a), s. 32.
2
Nylén, FA, The Southern Grave-Field (Crop-neckcd pins — " K r o p f n a d e l n " ) .
Vallhagar, A migration period settlcineut ou Golland/Sweden, 1955 (Nylén
1955 b), s. 460 ff.
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varande Humanistiska fonden ytterligare utgrävningar på Gotland. Dessa avsågs att ingå i elt långsiktigt forskningsprogram
med fullständig undersökning av vissa gravfält med fynd från det
aktuella tidsskedet som en av huvuduppgifterna. Som första åtgärd enligt delta program förelogs totalundersökning av det lilla
gravfältet på Lekarehed i Lärbro socken, där Gabriel Gustafson
påträffat de två först kända, golländska bygelnålarna av järn.
Detta arbete, som även innefattade förnyad utgrävning av de gravar Gustafson undersökt, gav betydelsefulla resultat, bl. a. i form
av helt nya nåltyper och utomordentligt väl utförd, dittills okänd
keramik. 3
Enligt planen fortsattes vidare utgrävningarna på Vallhagars
södra gravfält för alt här på lång sikt fullfölja de tidigare påbörjade undersökningarna.
Vidare företogs invenleringsarbelen på de platser, där äldre
osakkunnigt gjorda fynd från skedet påträffats.
Undersökningarnas systematiska genomförande
fördröjdes
emellertid genom det allt mer stigande antalet utgrävningar, som
måste företas på ön i samband med vägarbeten och arbetsföretag
av liknande slag. Dessa å sin sida kan genom sitt slumpartade
urval betecknas som en objektivt utförd provundersökning i stor
skala och har sedan 1951 betydligt ökat antalet kända fyndlokaler
från hela den förromerska järnåldern. Pä vissa av dessa har undersökningarna senare kunnat fullföljas eller kompletteras, varför vi i dagens läge äger ett betydligt vidgat och mångsidigare
material än tidigare vid bedömandet av de kronologiska förhållandena inom den förromerska järnåldern på ön.
I samband med utvidgandet av Visby flygfält påbörjades 1955
undersökningar på elt större gravfält vid Annelund inom Visby
stad. Dessa utgrävningar, som senare fortsattes med ett kontinuerligt friläggande av hela den stora gravplatsen, har hitintills gett
fynd från tidig och senare förromersk järnålder. Liknande fyndförhållanden kunde även konstateras på ett några hundratal meter från det större beläget mindre gravfält, som blev föremål för
totalundersökning, men där fyndmaterialet var ytterst sparsamt.
Viktiga fynd från den förromerska järnålderns äldre del har
5

Nylén 1955 b, s. 461.
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Bronsålder per. VI i kombination med äldre förromersk
järnålder A
Äldre förromersk
järnålder A

Pig, 1. Gravfältet vid Prästgården i Fole, Gotland.
— Das Gräberfeld beim Pfarrhof in Fole.

senare mellan åren 1955 och 1959 påträffats i av grustäkt och
vägbygge hotade gravar vid Ansarve i Fröjel socken och Mölner i
Väte socken. 4
På prästgårdsmark i Fole socken anträffades sistnämnda år i
samband med vägarbeten ett mindre gravfält, som senare till
största delen totalundersökts genom insatser från Gotlands arkeologiska institut. Fynden i dessa gravar, av vilka flertalet var
obrända torde utan överdrift kunna betecknas som de rikaste i
Norden från övergångsskedet mellan brons- och järnålder och
visade för första gången klar parallellitet mellan rena bronsålders- och järnåldersformer.
Senast har ett gravfält vid Mölner i Väte socken, beläget nägra
hundratal meter från det ovan nämnda, totalundersökts. Denna
sistnämnda undersöknings resultat är av största betydelse, då hår
4

Nylén, E., Frågeställningar kring en gravfonn från äldsla
Gotländskt arkiv 1955 (Nylén 1956 b ) .
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Fig. 2. Fynden frän grav 10/59, Prästgården i Fole,
Gotland. 1: 2. Teckning av H. Faith-Ell. — Funde
von Grab 10/59, Pfarrhof in Fole.

för första gången samband har kunnat påvisas mellan föremålsformer från tidigare förromersk järnålder och sådana från den
senare, förromerska järnålderns äldsta skede.
Vi äger nu efter denna utgrävning ett antal totalundersökta
gravplatser, som tillsammans genom fyndserier överbryggar
skedet från bronsåldern till tiden kring Kristi födelse. Samtliga
dessa gravplatser är mycket små, oftast blott innefattande mellan
261
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10 och 20 anläggningar, och tycks utgöra den vanligaste typen av
gravfält från skedels äldre del. Sådana mindre gravgrupper är
även vanliga i yngre förromersk järnålder och synes i flera fall
vara ursprunget till öns storgravfält. 5
På sitt salt kan dessa små gravfält sägas utgöra en fortsättning
av eller övergång från bronsålderns till synes mer exklusiva gravplatser, koncentrerade i eller kring enstaka, troligen endast för en
familj avsedda slorgravar.
Man torde med största sannolikhet kunna utgå från att gravarna
på dessa oskadade smågravfält anlagts i oavbruten följd av en
liten befolkningsenhet. Under sådana förutsättningar måste deras
nyttjandetid varit kort, väl knappast längre än några få generationer, och det bör även gå att fastställa den största möjliga tidrymd som minsta möjliga befolkningsenhet skulle behöva för
att utfylla det givna gravanlalet. Efter osleologisk undersökning
av benmaterialet, borde dessa siffror bli ännu säkrare. På detta
sätt skulle alltså förhållandevis tillförlitliga maximalvärden för
gravplatsernas användningstid kunna erhållas.
Den aktuella, hela den förromerska järnåldern överbryggande
gravfältserien består av fyra gravplatser, vilka sammanbinds genom att de yngsta fynden på varje fält i denna serie utgör de
äldsta på del närmast efterföljande. Gravfälten är Prästgården i
Fole (unders. 1959—1962), Lekarehed i Lärbro (unders. 1951),
Mölner i Väte (unders. 1962) och Mellersta gravfältct vid Vallhagar i Fröjel (unders. 1947—1948), vilket senare skiljer sig från
de övriga genom större gravantal.
Folegravfältet (fig. 1 och 2) innehöll fyra gravar, där bronsåldersföremål och artefakter från äldsta järnålder — om hittills
begagnad terminologi skall användas — ligger i kombination med
varandra. I en grav låg endast järnåldersföremål. Fyndkombinationerna utgjordes i grav 6/59 av en rak skålnål och en svanhalsnål av brons, två svanhalsnålar av järn, en bygel nål av brons med
rullhuvud, en smyckeplatta av brons med vidfäslad järnkedja
samt en bältehake av järn och två små bronspärlor, allt vid ett
skelett i en oval stenkista av den för gravlältet karakteristiska utformningen. Av dessa föremål har bygelnålen exakta paralleller
5
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Fig. 3. F g n d från grav på
fältet vid Ardags i Ekebg,
Gotland. 1:2. Teckning av
II. Faith-Ell. — Funde von
Grab auf Feld bei Ardags in
Ekeby.

i nordväst-tyskt material, där daterade till äldsta Jastorf, 6 och
smyckeplattan sin närmaste motsvarighet i bronsålderns femte
eller sjätte period, till vilken senare skålnålen liksom svanhalsnålen hitintills även räknats. De små bronspärlorna slutligen var
av hoprullat bronsbleck och ägde sin exakta motsvarighet i en
ett stycke från fältet liggande grav med två bygelnålar av järn,
försedda med breddade byglar och upprullade huvuden.
I en kista, 10/59, liggande omedelbart intill den förstnämnda
rika graven, påträffades ytterligare en rak skålnål av brons
jämte en smyckeplatta av samma metall av en till äldsta
järnålder hitintills daterad form samt dessutom två bygelnålar av järn med rullhuvuden och en tungformig bältehake
av järn (fig. 2). Bygelnälarna saknade den karakteristiska, lokalt
' Wegewitz, W., Die Urnenfriedhöfe von Dohren und Daensen im Kreise
Ilarburg, Die Urnenfriedhöfe in Niedersachsen, 1961, Tafel 2:26, s. 10.
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= Äldre förromersk
järnålder A
• I |l) = Äldre förromersk
järnålder B
= Undersökt grav blott
allmänt dalerad i äldre
förromersk järnålder

-'O
Pig, 4. Gravfältet på Lekarehed, Lärbro,
Gotland. — Gräberfeld in Lekarehed.

gotländska breddningen av bygeln, men då i ett annat gotländskt
gravfynd nålar av denna typ med och utan breddning förekommer
i kombination med varandra 7 torde ingen större tidsskillnad dem
emellan kunna föreligga (fig. 3). Från en annan grav på fältet i
Fole (1/60) finnes en tungformig bältehake, lik den ovan nämnda,
i kombination med en bygelnål av brons med rullhuvud, helt lik
den som påträffats i den först nämnda graven. Övriga fyndförande anläggningar innehöll kombinationer av två eller flera föremål
— såväl brons- som järnåldersformer — bl. a. ihåliga vulstringar
av brons samt nålar och beslagsplatlor. Gravantalet på fältet, som
nu i det närmaste torde vara totalundersökt, är omkring 14. Även
barngravar kunde konstateras.
Gravfältet på Lekarehed (fig. 4 och 5) uppvisade fem genom
7
Stenberger, M., Golland och den äldsta järnålderns gravskick, Fornvännen 1936.
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Fig. 5. F y n d från gravarna 3, 6 och 13, Lekarched i Lärhro, Gotland.
Skala Metall 1:2, Keramik 1:4. Teckning av H. Faith-Ell. — F u n d e
von den Gräbern 3, G und 13, Lekarehed in Lärhro.

föremålsfynd daterbara anläggningar, samtliga brandgravar. Av
de två här mest aktuella innehöll den ena (nr 3) två lerkärl och
två bygelnålar av järn med rullhuvuden och breddade byglar (fig.
5). Med undantag för denna detalj var en nål nästan helt lik den
ovan beskrivna från Fole (grav 10/59).
Den andra graven (nr 6) bestod av två, i tid sannolikt föga
265
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Pig, 6. Gruvfältet vid Mölner l
Väte, Gotland. —• Gräberfeld in
Mölner in Väte.

skilda gravläggningar. Förutom tre lerkärl, varav det ena med utomordentligt fint gods, vinkelbruten profil och hålig botten är av
en för denna tid helt ny form och det andra äger ett för skedet
karakteristiskt, inåtsvängt mynningsparti, innehöll denna grav tre
nålar av järn (fig. 5). Två av dessa var bygelnålar med breddade
byglar och spatelfonniga huvuden, under det att den tredje var
av en dittills på ön okänd, men i Bohuslän påträffad typ 8 med
bygeln ersatt av en avrundad, genomborrad platta, ovantill försedd med ett slags upprullat huvud.
I en närliggande grav (nr 13) låg en bygelnål med spatelformigt
huvud men utan bygelbreddning (fig. 5), vilken möjligen kan utgöra en importerad förebild till de gotländska spatelnålarna av
inhemsk fabrikation. Gravarna på Lekarehed var maximalt 15
8

Fredsjö, A., F o r n g r a v a r n a i Härlanda, Göteborg, Göteborgs musei ärstryck,
1952 (Fredsjö 1952), Fig. 16.

K O N T A K T

Ä L D R E

OCH

YNGRE

F Ö R R O M E R S K

J Ä R N Å L D E R

47

¥ 14
Fig. 7. F y n d från gravarna 14, 20, 21 och 47, Mölner i Väte, Gotland. 1: 2. Teckning av H. Faith-Ell. — F u n d e von den Gräbern
14, 20, 21 und 47, Mölner in Väte.

och innehöll ett 20-tal individer, bland vilka till synes bägge könen
och även barn var representerade. 9
0

l verkligheten torde antalet gravläggningar vara mindre, då det största
rotat, som innehöll obrända och brända ben av flera individer snarast torde
förskriva sig lill ett äldre tidsskede.
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Gravfältct vid Mölner i Väte (fig. 6 och 7) uppvisade nästan
enbart brandbegravningar i sinsemellan likartade anläggningar av
samma huvudtyp som förekom på Lekarehed. Fyra gravar innehöll vid Mölner säkert daterbara föremål. I en (anl. 20) fanns en
bygelnål med spatelformigt huvud (fig. 7), liknande de två nålarna av denna typ från grav nr 6 på Lekarehed. I en annan grav
(anl. 21) låg en motsvarighet till den förut på ön unika nålen
med skivformig, hålförsedd bygel från samma anläggning (fig. 7).
Vidare förekom på fältet (i anl. 14) en bygemål med knoppförsett
huvud (fig. 7). Alla nålarna var av järn. En grav slutligen (anl.
47) 10 innehöll två, tungt gjutna fibulor med smidd järnkärna (fig.
7). Dessa spännen var av den form som representerade det äldsta,
föremålsförande skedet (A) på Vallhagars mellersta gravfält. Antalet gravanläggningar, i vilka även barnbegravningar kunde konstateras, var vid Mölner ca 16.
Det mellersta gravfältet vid Vallhagar uppvisade som ovan
nämnts ytterligare tre tidsgrupper, av vilka den yngsta torde
kunna dateras till liden kring Kristi födelse. 11
Slarkt schematiserat skulle alltså förcmålsformernas relativa
tidsföljd kunna sammanfallas enligt följande: Föremål från bronsålderns sista skede (Montelius period VI), bl. a. svanhalsnålar,
och raka nålar med skål eller spiralhuvuden, smyckeplaltor och
vulstringar synes (enligt Folefynden) under elt ej allt för kort
skede förekomma parallellt med rena järnålderstyper, bygelnålar
av brons och järn med rullhuvuden och tungformiga bällehakar,
hell lika sådana som förekommer i äldsta Jastorf inom nordvästlyskt—syddanskt område. Dessa till den golländska iildrc förromerska järnålderns äldsta del hänförbara artefakter har h å l
betecknats äldre förromersk järnålder A (äA). Denna föremålsgrupp avlöses (enligt Lärbro- och Vätefynden) av bygelnålar med
spatelformigt huvud, sådana med platlformig, genombruten bygel
och bygelnålar med hals och knopp eller kulformigt huvud. Här
har dessa senare föremål betecknats tillhöra äldre förromersk
järnålder B (äB).
10
De höga anläggiiingsniimren på fältet beror pä, alt området
innehåller lämningar från stenålder och vikingatid.
11
Nylén 1955 a, s. 399 och 170—173.
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Slutligen avlöses dessa nålar (enligt Vätefynden) av tungt gjutna spännen med järnkärna, tillhörande den yngre förromerska
järnålderns äldsta skede A (yA), vilken genom efterföljande tidsgrupper når kontakt med tiden kring Kristi födelse.
Detla skulle utgöra grunddragen i den relativa kronologin för
Gollands förromerska järnålder.
Vad som främst frapperar vid studiet av den ovan behandlade
grav- och fyndserien är, att den ej torde gå att tänja ut över en
längre tidsrymd. Antydningar i det förut kända materialet hade
visserligen redan tidigare talat för, att den stora tidsskillnad som
enligt gängse uppfattning ansetts föreligga mellan järnålderns
äldsta och yngsta skeden ej kunde stämma med det verkliga förhållandet. 12 Så förekom exempelvis på Vallhagars mellersta gravfält bland de stratigrafiskt iildsta anläggningarna obrända gravläggningar i en oval kista, en form som tidigare blott kunnat
dateras till äldsla järnålder. Samma märkligt gamla intryck gjorde
Ivå under ett intilliggande röse påträffade brandgravar i och kring
lerkärl. Elt av dessa var nedsatt i en liten hällkista, ett gravskick
som på ön annars blott kunnat konstateras under yngre bronsålder och övergångsskedet lill äldsla järnålder. 1 3 Vidare hade på
det ovan omnämnda, fyndfattiga, mindre gravfält som totalundersökts vid Annelund i Visby, en bygelnål med knoppförsett huvud
legat i kombination med en halsring, som i ett annat fynd kunnat
dateras till gränsen mellan brons- och järnålder, samt i en intillliggande grav på samma fält påträffats bältebeslag från tidsgrupp
C i den senare, förromerska järnåldern, trots att majoriteten gravar i övrigt var av klar yngre bronsålderskaraktär. I samma riktning pekar även fynden av två tungt gjutna fibulor och en bygelnål i två, ej långt från varandra liggande gravar på det blott delvis undersökta gravfältet vid Grinds i Vallstena socken. 14 Först
18

Förf. har tidigare i sin uppsats Beflexioner kring en nyutkommen hallslatlpiiblikalion, Fornvännen 1960 (Nylén 1960) med utgångspunkt frän konlincnlall material framhållit den sannolika nödvändigheten av cn kraftig revidering av den hittillsvarande kronologien. E n pågående undersökning kring
uppkomsten av vår järnålders äldsta guldsmedskonst tyckes ge vid handen,
alt det östeuropeiska fyndmaterialct pekar i samma riktning.
18
Nylén 1955 a. s. 201 ff. Fig. 31 och s. 196, Fig. 43.
14
Nylén 1955 a s. 14 ff.
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med de sammanbindande fynden från Väte torde dock en säkrare grund kunna läggas för bedömandet av de kronologiska förhållandena i hela den förromerska järnåldern på ön.
De skiljer sig i viss mån från den av förf. 1956 till största delen på typologisk grund framlagda grupperingen av materialet. 15
Den där ponerade äldsta gruppens ställning i det övergångsskede mellan brons- och järnålder som motsvarar de ovan berörda
Folegravarnas anläggningstid torde dock vara sannolik. Den tredje
föremålsgruppen, bronsnålarna med raka halsar, ofta utan huvuden samt med förhållandevis smala byglar försedda med en
ofta refflad mittås, är ej representerad på de ovan behandlade
gravfälten, varför dess relativa tidsställning ännu ej med säkerhet kunnat fixeras. Likheten med en knoppförsedd nål på Vätegravfältet (fig. 7) kan dock möjligen tala fiir en förhållandevis sen
tidsslällning. I övrigt är den konstaterade oliktidigheten mellan
järnnålarna med rullformigt och med spatelformigt huvud överraskande med tanke på den breddade bygelns likartade utförande
på bägge dessa typer. Att en viss tidsskillnad existerade, hade dock
redan tidigare antytts av förhållandena på det större av de ovan
berörda gravfälten vid Annelund i Visby, där trots ett ej ringa anlal gravundersökningar enbart spatelhuvudförsedda nålar påträffats. De forisatta utgrävningarna pä delta fält, som även uppvisar
talrika fynd från senare förromersk järnålder, torde få den största
betydelse för de här preliminärt behandlade problemställningarna.
I den mån den ovan gjorda kronologiska uppdelningen av fynden från Gotlands förromerska järnålder är riktig, skulle den
även kunna bli ett hjälpmedel vid bedömningen av den relativa
och kanske även absoluta tidställningen för motsvarande fyndgrupper inom närbesläktade kulturområden. I diskussionen kring
förhållandet mellan brons- och järnålder har A. Leyden, 16 delvis utgående från en av förf. utförd, nedan närmare berörd indelning
av fyndmaterialet vid Aarre på S. Jylland hävdat, att den yngsta
bronsålderns period VI skulle vara mer eller mindre fullständigt
parallell med den äldsta järnåldern (äldsla Jastorf). Ett viktigt
,s

Nylén 1956 b.
Leyden, A., Zum friihesten Auftreten der Jastorf-Kultur im nordischen
Baum. Germania 1957 (Leyden 1957).
16

270

K O N T A K T

Ä L D R E

OCH

YNGRE

F Ö R R O M E R S K

J Ä R N Å L D E R

stöd för denna uppfattning utgör Folefynden, där för första
gången i det nordiska materialet brons- och järnåldersföremål kunnat konstateras i säker kombination med varandra. En preliminär
redogörelse för dessa iakttagelser lämnades av förf. på det nordiska arkeologmötet i Köpenhamn 1959 och har senare berörts i
en studie kring hallslattkronologien. 17
Redan i samband med Vallhagar-undersökningarna kunde fastställas, att de gotländska bygelnålar, som var försedda med upprullade huvuden, hade sina fullständiga paralleller i Sydjylland
och Schleswig-Holstein. Vidare lyckades det genom utnyttjandet
av "horisontal stratigrafi" på tidigare publicerade kartor från
grävningarna på det stora sydjylländska gravfältet vid Aarre att
företa en kronologisk uppdelning av främst nålmaterialet från
della fält i en grupp, representerad av bygelnålar med upprullat
huvud (här benämnd rullhuvudnålar), och en annan representerad
av sådana med ringformiga huvuden, en uppdelning vars riktighet
sedermera ytterligare bevisades av C. J. Beckers fortsatta undersökningar på samma gravplats. 18
Den yngre nåltypen med ringhuvud torde ha sitt ursprung på
de brittiska öarna. E n därstädes gjord undersökning för atl om
möjligt närmare fastställa den viktiga tidpunkt då dessa nålar
avlöste de äldre rullhuvudnålarna inom sydjylländskt-holsteinskt
område visade sig emellertid resultatslös.
Enligt Becker, som för Jyllands vidkommande uppdelar den
förromerska järnåldern i tre perioder, skulle även den rullhuvudnålarna lokalt avlösande nåltypen med ringhuvud tillhöra den
första perioden — I. Efter denna anser sig Becker kunna fastställa
17
Nylén 1960. I eu är 1959 till professor K. Tackenberg överlämnad, ännu
otryckt festskrift har förf. i cn längre uppsats "Probleme der ältesten Eisenzeit im Norden" mer i detalj behandlat dessa frågeställningar. F ö r riktigheten
av en viss parallcllisering mellan järn- och bronsålder talar vidare vissa av
Becker gjorda iakttagelser i del danska materialet, Becker, C. J., Einige dänische Fibelformen der jiingsten Bronzezeit, Berliner Beiträge zur Vor- und
Friihgeschichte, Band 2, Gandert-Festschrift. 1959 (Becker 1959).
18
Nylén, E., E t l kronologiskt spörsmål i Gotlands äldsta järnålder, Tor
1952 (Nylén 1952 a ) ; Becker, C. J., F r a Jyllands aeldste jernalder. F ö r r o m e r s k
jernalder-gravplads ved Nim i 0stjylland, Kuinl 1956, s. 58, och densamme.
Forromersk jernalder i Syd- og Midtjylland, Nationalmuseets skrifter, 1961
(Becker 1961), s. 128 ff.
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ett relativt långt skede — period II — så gott som enbart representerat av keramik från boplatsområden och i sin tur avlöst av
period III, uppdelad i ett äldre skede a och ett yngre b, vilket
når fram till Kristi födelse. 19
Enligt Becker skulle denna period III a innehålla former, som
borde motsvara skede B i den yngre förromerska järnåldern på
Gotland, 20 och i det försök att parallellisera den förromerska järnåldern i Norden med motsvarande skeden inom centralkeltiskt område, som företagits av C.-A. Moberg, sättes det gotländska skedet
A till att endast möjligtvis kunna tillhöra laténetidens andra
period. 21 Enligt bägge dessa forskare skulle alltså den gotländska
lidsgruppen y A, karakteriserad av sina tungt gjutna fibulor med
järnkärna, ligga omedelbart intill gränsen mellan laténetidens
andra och tredje period.
Om detta vore riktigt och ringhuvudnålarna 2 2 faller inom period
I, skulle de ovan gjorda iakttagelserna inom den gotländska kronologien knappast tala för någon längre period II inom jylländskt
område, under förutsättning givelvis att en viss samtidighet föreligger mellan Sydjyllands och Gotlands likartade rullhuvudnålar. 2 3
Vid bedömandet av de absoluta kronologiska förhållandena
inom nordens förromerska järnålder har endast dess slutpunkt
med slörre säkerhet kunnat fixeras och då till tiden kring Kristi
19

Becker 1961.
Becker, C. J., Förromersk jernalder i Danmark. Aktuelle problemer,
Finska fornminnesföreningens lidskrift LII: 1, 1951; Nylén 1955a, s. 399.
21
Moberg, C.-A., Between Horn and Ornavasso, Acta Archaeologica 1954,
s. 48.
22
Det är även möjligt att riughuvudnålar förekommer på Gotland under
skede äB att döma av några nålfragment, vilka påträffats i kombination med
tre bygelnålar med kulhuvuden vid Klintegårda i Väskinde (Nylén 1955 b,
s. 461). De senare tycks nämligen vara nära motsvarigheter till den knoppcller kulhuvudförsedda nålen från Mölner i Väte (fig. 7:14).
a
I den ovan (not 17) o m n ä m n d a uppsatsen i professor Tackenbergs festskrift h a r även påtalats svårigheterna att i den för nordväsltyskt område
allmänt antagna, av G. Schwantes uppsatta kronologien — efter dennes omarbetning av densamma — med föremålsformer kunna utfylla skedet Jastorf C,
vilket i delta resonemang bör ha en viss betydelse. Vidare antyds även kontakt mellan ringhuvudnålar och föremål av relativt sen datering genom fynd
från norra och mellersta Tyskland (Wegewitz 1961 s. 49 ff och Nylén 1960
not 14 och 16).
20
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födelse. Dateringen av de skeden som ligger före denna tidpunkt
har ytterst varit avhängig av den klassiska arkeologiens resultat,
och ytterst få försök (bortsett från C 14 -analyser) har gjorts att på
grundval av det inhemska materialet dra några slutsatser om den
absoluta tidställningen.
Enligt gängse uppfattning, bl. a. delad av Leyden, skall den
äldsta järnålderns början kunna sättas till något före år 500 f. Kr.
Även om maximalvärden användes på den serie av gotländska
gravfält vars fynd syns sammanbinda den gotländska förromerska
järnålderns begynnelse och dess slut torde det under förutsättning
att de berörda fyndgruppernas nyttjandetid ej extremt avviker
från vad som kunnat konstateras i följande tidsskeden vara ytterst svårt att kanske ens nå upp till hälften av denna tidrymd och
knappast möjligt att i någon högre grad överskrida den. Situationen verkar än mer förvånande, då den sannolika parallelliseringen av bronsålderns yngsta och järnålderns äldsta skede skulle
driva det förra än längre fram mot vår tideräknings början. De
gjorda fynden tycks ju visa att det egentligen blott behöver ligga
en fullständig fynd- eller tidsgrupp mellan bronsålderns föremålsformer och den yngre förromerska järnålderns tungt gjutna fibulor. Mot att denna förbluffande radikala neddatering ej blott
beror på att de gotländska formerna skulle vara kraftigt retarderade talar relativt nyligen på ön gjorda fynd av spännen och
bältebeslag av typisk lokalt jylländsk och tysk utformning.
Dessa liksom den bohuslänska motsvarigheten till nålarna
med genombruten bygelplatta och vissa särpräglade grav- och
föremålsformer, vilka tydligen samtidigt uppträder på Gotland
och i mälarområdet, bör istället antyda goda förbindelser utåt
under denna tid. 24
Ehuru fyndmaterialet helt naturligt, innan ytterligare planerade
undersökningar slutförts, ej tillåter helt säkra slutledningar, ställer man sig i detta läge osökt frågan, om ej det svårlösta så kallade
period Il-problemet till stor del orsakas av en betydande felbedömning ifråga om den absoluta kronologien. Detta fel bör i så fall
24
Fredsjö 1952, Fig. 16; Nglén 1956 b, s. 20 f.; Damell, D.—-Sjögren, I.,
Hjulkorsgravar på Dragbyfältet, Tor 1962; Rydh, S., Dragbygravfältet kring
röse 88, Tor 1962, Fig. 9 : 5 och 10: 1; Nylén, E., Spiraltutuli, deras datering
och användning, Tor 1961.
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föras tillbaka på den klassiska arkeologiens dateringar, vilka dock
hitintills ansetts slå fast åtminstone för det tidskede det här gäller.
Vissa forskare inom detta ämnes område står dock ej främmande
för en neddalering, som skulle kunna inverka på vår bronsålders
fjärde period och närma den mot Kr. födelse. 25 Om övergången
bronsålder-järnålder då fortfarande dateras till omkring år 500,
innebär detta dock ett onaturligt förkortande av bronsålderns slutskede. En jämn fördelning av en sådan tidsförkorlning även över
liden fram till Kristi födelse skulle i detta fall till synes ge bättre
möjligheter att förstå de ovan berörda kronologiska förhållandena. 26
25
Se bl. a. Althin, C.-A., Studien zu den bronzezeillieheu Felszeichnungen von
Skåne, 1—II, 1945, s. 27 f. och där anförd litteratur.
2,1
Efter sedan denna uppsats inlämnats till sättning har utkommit C. J.
Beckers arbele: Das eiscnzeitliche Gräbcrfeld Norre Sandegård auf Bornholm, Germania 1962. De horisonlalstraligrafiska kartorna Abb. 7 och 8 i
della arbete synes förf., i motsats till Beckers tolkning, tala för en obruten
beläggning av fältet, vilket skulle stödja det ovan gjorda antagandet om ell
ringa avstånd i tid mellan den yngre bronsålderns förcmålsformer och de
tungt gjutna fibulorna av gotländsk-bornholmsk typ.

ZUSAMMENFASSUNG
Erik Nglén: Kontakt zwischen älterer und jiingerer vorrömischer
Eisenzeit.
In der nordischen Arcbäologie sind seit langem eines der Hauptprobleme
die Schwierigkeiten, einen Zusammenhang zwischen den Gegenstandsformen
der älteren und der jiingeren vorrömischen Eisenzeit herzustellen. Verf. betont
die Bedeulung des Fundmalerials auf Gotland und isl der Ansicht, daB der
im Vergleich zum iibrigen Norden groBe dorfige Fundrcichtum fiir den
ganzen in Frage kommenden Zeilahschnitt es gecignef erscheinen läBt, gerade
auf dieser Insel die Lösung dieses Problems zu suchen. Hierauf berichtet er
iiber ein 1951 aufgesetzles Forschungsprogramm um diese Lösung zu finden,
das auch eine Tolaluntersuchung gewisser intakter Gräberfelder mit Funden
aus dem in Frage kommenden Zeitabschnilt umfaBte. Die seither gemäB und
im Zusammenhang mit diesem Programm vorgenommenen Ausgrabungen
haben ein Material zutage gebracht, daB nun das Gerippe fiir eine verhältnismäBig sichere Gruppierung der gotländischen Gegenstandsformen der ganzen
vorrömischen Eisenzeit abgegeben hat.
Dieses Material stammt aus vier kleinen Gräberfeldern, die als geschlossene
Einheiten anzusehen sind, d. h. als sletig von einer kleinen Bevölkerungseinheit während eines kiirzeren Zeilraums benutzt. Die Gräberfelder sind: Pfarr-
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hof in Fole, Lekarehed in Lärbro, Mölner in Väte und das mittlere von Vallhagar in Fröjel. Das zuletzt genannte Gräberfeld halle fruher eine Aufteilung
der jiingeren vorrömischen Eisenzeit auf der Insel in vier Zeilgruppen (JA—
jD) ermöglicht, von welchen die älteste (JA) durch schwer gegossene Fibeln
mit Eisenkern von „MittelIaténe = Konstruktion" gekeunzeichnet war (Nylén
1955 a. a. S. 399).
Mit Ausnahme von Vallhagar sind die Gräberfelder sehr klcin, weisen nur
10—20 Anlagen auf und können keinen längeren Zeitabschnilt umspannen.
Möglicherweise können sie eine Art ..typologische" Cbergangsform von dem
bronzezeitlichen Gräberbrauch mit einzelnen Gräbern zu den späteren GroBgräberfcldern ausmachen.
In jedem der vier Felder dieser Serie befanden sich als älteste Fund die
jiingsten Gegenstandsformen des unmittelbar vorhergehenden Feldes. Die so
gebildete zusammenhängende Serie zeigt folgende Verteilung (Fig. 1—7):
Eine älteste, hier ältere vorrömischc Eisenzeit (äA) genannte Gruppe enthält
u. a. Kropfuadeln mit Bollenköpfen mit und ohne die charakteristische Verbreiterung auf dem Kropf (Fig. 2, 3 und 5 : 3 ) . Diese Gruppe liegt auf dem
Folcgräberfeld in einer Anzahl Gräber zusammen mit solchen Formen der
jiingeren Bronzezeit wie Schwanenhalsnadeln und gerade Schalenkopfnadeln,
was fiir eine gewisse Gleichzeitigkcit zwischen dem jiingsten Abschnitt der
Bronzezeit und dem ältesten der Eisenzeit spricht, was fruher u.a. Leyden angedeulet hatte (Leyden 1957). Auf diesen Formen folgen Kropfuadeln aus Eisen
mit spalelförmigem Kopf und ein fruher bloB in Bohuslän feststellbarer Nadeltypus mit durchbrochener Kropfplatte und aufgerolllcm Kopf sowie Kropfnadeln mit ,,Hals" und knopfförmigem Kopf (Fig. 5: 6, 7: 20. 21 und 14). AuBcrdem scheint in dieser Gruppe, ältere vorrömischc Eiseuzeil B (äB). sehr fein
gearbeilete Keramik aufzulreten. Diese Gegenstände werden so von den
schwer gegossenen Fibeln mit Eisenkern (Fig. 7:47) abgelöst, welche durch
die drei iibrigen Abschnitte der jiingeren vorrömischen Eisenzeit die Verbindung mit der Zeit um Christi Geburt erreichen.
Bei dieser Gruppierung nimmt wunder, daB bei ihr eine Ausdehnung auf
einen längeren Zeifraum nicht möglich zu sein scheint. Auch wenn man die
Verwendungszeit der angefiihrten Gegenstandsformen bedeulend langer sein
lieBe, als was in der jiingeren vorrömischen Eisenzeit der Fall gewesen zu
sein scheint, wird die mögliche Verwendungszeit fiir die erwähnten kleinen
Gräberfelder — auch wenn man in jedem Fall mit der denkbar geringsten Bevölkerungseinhcit rechnet — so unerheblich, daB die Ergebnisse
in keiner Weise in die fiir die Periode iiblichc absolute Chronologie eiuzufiigen wären. Da sich nun diese in Bezug auf die hintere Grenze des ganzen
Zeitabschniltes auf die Forschungsergebnisse der klassischen Arcbäologie
stiifzt und die oben vorgenommenen Dalierungsversuche die ersten sind, die
von einheimischen) nordischem Material ausgehen, ergibt sich unwillkiirlich
die Frage nach der Haltbarkeit der klassischen Dalicrungcn bei Festlegung
des Beginns der ältesten nordischen Eisenzeit um 500 v. Chr.
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Es ist zu beriicksichtigen, daB bei der oben vorgenommenen Untersuchung
zwischen den Gegenstandsformen der Bronzezeit und den in die jiingcre vorrömische Eisenzeit zu verlegenden Gegenstandsformen nur eine vollständige
Gegenstandsgruppe festgestellt werden konnte.
Auch wäre nicht statthaft, die Verhällnisse auf Gotland unter Hinweis darauf
zu erklären, daB die F o r m e n dort retardierend gewesen wären, denn gerade
in jenem Zeitabschnilt sprechen vielmehr zahlreiche F u n d e fiir lebhafte Verbindungen sowohl mit Nord = und Sudosteuropa als auch mit dem iibrigen
Skandinavien. Deswegen werden die Ergebnisse der bisherigen und fortgesetzten Untersuchungen auf Golland betreffend die vorrömischc Eisenzeit wahrscheinlich nicht geringe Bedeutung fiir die relative und absolute Eintcilung
von Fundmaterial aus nahestehenden aber hinsichtlich der Funde weniger gut
gesteilten Kulturgruppen haben.
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