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Vistnälen saknar detaljerade motsvarigheter men tillhör utan tvivel en grundtyp 
som kan hänföras till den äldre törromerska järnåldern. Det är ett intressant till
skott till det sparsamma materialet frän fastlandets äldsta järnålder, vilket ännu 
knappast tillåter en findatering av nålen i fräga. Undersökningar under senare är, 
särskilt i Östsverige, låter dock förmoda att utbrcdningsbilden kan komma att 
ändras. 

Per Olof Ringquist 

Summary 

An account is given of the investigation of a burial at Vist, north of Ulricehamn, 
Västergötland. Among the items found was a well-preserved ornamented crop-
necked pin of iron, which can be dated to the early pre-Roman Iron Age. 

Translated by Richard Cox 

Vendeltid eller vikingatid? 
Den yngre järnålderns föremälsbeständ domineras framför allt av tvä huvudgrup
per: ett vendeltida och ett vikingatida. Den viktigaste skillnaden dem emellan 
torde vara, att de vendeltida smyckeformerna i regel endast uppträder i enstaka 
exemplar, ofta skickligt utförda med en särpräglad, av djurstilarna dominerad or
namentik, medan de vikingatida formerna i regel iir utförda i massupplaga. Bertil 
Almgren har i sin avhandling urskiljt en grupp föremål och stilelement, vilka 
synbarligen tillhör ett övergångsskede mellan dessa båda grupper. Det gäller de 
eldstälsformadc hängena, de ornerade bronsnycklarna samt vissa ovala spännen. 
I det följande tas en liten grupp av de senare upp till behandling. 

Övergångstidens ovalspännen synes i regel vara större än de rent vendeltida och 
mindre iin de rent vikingatida. Deras längd uppgår enligt Almgrens mätningar till 
ca 6-11 cm, och deras bredd utgör ca 50 procent av längden. Ornamentiken domi
neras ofta av en markerad, pärlad mittlinje och kanten är likaså ofta utformad 
som en pärlstav. Ornamentiken i övrigt kan bestå av det rent vendeltida djur-
mönstret eller av ett mcdaljongmönster med inskrivna fyrfotadjur. 

De allra flesta av de ovalspännen, som hör till denna mellangrupp, är enstaka 
exemplar utan exakta motsvarigheter. Inte heller kombinationsdateringcn kan ge 
en närmare uppfattning om deras tillhörighet till ett vendeltida eller ett vikinga
tida material (B. Almgren 1955, s. 81 ff). 

Nyligen har M. Dreijer publicerat ett par ovalspännen, tillhörande övergångs
tidsgruppen, och funna vid Sundby, Sunds socken pä Åland. De är ca 7,5 cm långa 
och ca 4,1 cm breda. De karaktäriseras av en pärlad mittås, en pärlad kant, ett rut
mönster längs kanten samt ett närmast stil IIl/E-påverkat mönster med ett plas-
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Fig. i. Spännen från Sundby, Sund sn, Äland. — Brooches from Sundby. 
Sund sn, Åland. Foto Atelier Welin, Abo. — i/i . 

tiskt »naturalistiskt» djur i vartdera av de tvä halvmänformiga ytorna mellan rut-
bärden och mittäsen. De båda djurfigurerna är sinsemellan något olika utformade 
och vänder huvudena ät var sitt håll. Tillsammans med dessa båda spännen på
träffades ett nägot mindre ovalspänne med en starkt förflackad efterbildning av de 
rena djurmotiven (M. Dreijer 1966, s. 24 f.). Dreijer anknyter genom hånvisning till 
rutbården dessa spännen till en mera insular konst. 

I Mälaromrädet och pä Öland finns emellertid tre spännen, som ligger mycket 
nära de båda Sundbyspännena i ornamentik och utformning. Det gäller ett lös-
funnet spänne frän Alby i Hulterstads socken, Öland (SHM 7584), ett exemplar 
funnet vid potatisplockniug pä en åker nära Salems kyrka, Södermanland (SHM 
20319), och ett påträffat i en grav vid Ullna i Ö. Ryds socken. Uppland (SHM 
25848: 85). Salem- och Hulterstadspäniieiia är i det närmaste identiska. De är 
6,5 cm länga och 3,5 cm breda. De har pärlad mittås och pärlad ytterkant, rutbård 
längs kanten samt ett väl Utfört mönster i stil I I I /E i de halvmänformiga fälten. 
Östra Rydspännet är närstående, men bara 6,1 cm långt och 3,0 cm brett. Mittäsen 
är härdare sliten och avsevärt bredare än pä de båda övriga. Pärlstaven runt kan
ten saknas. Mönstret i de halvmänformiga fälten verkar mera grafiskt, närmast 
utslitet, men är utfört i direkt överensstämmelse med det pä de båda övriga spän
nena från Sverige. 
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Fig. 2 a). Spänne från Ullna, 
Östra Ryd sn, Uppland. — 
Brooch from Ullna, Östra 
Ryd parish, Uppland; b) Spän
ne frän Salem sn, Söderman
land. — Brooch from Salem 
parish, Södermanland; c) Spän
ne frän Alby, Hulterstad sn, 
Öland. — Folo S. Hallgren, 
ca 1/1. 
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Ornamentiken i de halvmänformiga fälten skiljer sig emellertid något mellan de 
tre svenska exemplaren och de tvä åländska. De svenska har en skickligt utförd 
stiliserad III /E-ornamentik medan de åländska har en mera plastiskt utformad 
figur med klart urskiljbara delar, huvud, bål, lemmar och fötter. Denna djurfigur 
är inskriven i den begränsade halvmänformiga ytan. Vissa detaljer på dessa plas
tiska djurfigurcr är utförda som treflikiga vimplar av typisk IIl/E-stil, men figu
ren i övrigt kan icke anslutas till denna utan snarare till ett »naturalistiskt» minis
ter. En sådan kombination av 111/E-detaljer kan också regelmässigt förekomma i 
samband med den »naturalistiska» stilen (B. Almgren 1955, s. 91). Djurens bak-
fötter har ocksä vissa likheter med den tidiga gripdjursstilens tretäiga gripfötter 
men djurfiguren som helhet betraktad saknar mänga av de drag som kan anses 
karakteristiska fiir gripdjursstilen (H. Arbman 1937, s. 124 ff.). 

En närmare analys av mönstret pä de svenska spännena i jämförelse med mön-
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stret pä de åländska antyder, att det i princip är samma djurfigur, som avbildas, 
men att motivet har utformats på ett annat sätt. Djuren i de halvmänformiga fäl
ten vänder huvudet ät samma håll pä spännet men är inte fullt symmetriska. Så 
gott som varje kroppsdel hos de åländska motsvarar emellertid ett element i 111/ 
E-möiistret pä de svenska spännena. 

Vad ligger bakom motivlikhcten? Det är svårt att säga. Möjligen föreligger nägot 
bestämt motiv med ett numera svårgenomträngligt idéinnehåll, som man har sökt 
framställa i de tvä olikartade stilarterna, I I I /E och »naturalistisk» stil. Sådana mo
tiv har nyligen påvisats för en grupp djurhuvudformade gotländska spännen (B. 
Nerman 1955) liksom för cn grupp ansiktsmasker pä ringspännen (B. Nerman 
1962) och några hängen (P. Lundström 1960), men en verklig identifiering synes 
för närvarande inte möjlig att göra för det i det halvmänformiga fältet inskrivna 
fyrfotadjuret. 

Man kan här ställa sig frågande till vad som är tidigast, den naturalistiska ut
formningen pä Sundbyspännena eller det i strikt stil 111/E utförda mönstret på de 
svenska spännena. Enligt konventionell stiluppfattning och storleksförhållandena 
borde de senare vara äldre, samtidigt som det »naturalistiska» mönstret med hån
syn till detaljlikheterna borde föregå det stiliserade. Nägra fyndkombinationer 
finns icke, som kan hjälpa oss lösa denna fråga. Av allt att döma är denna före-
mälsserie ett av de bästa exemplen pä de förhållanden B. Almgren har framhållit 
i sin avhandling: övergångstidens föremål ornerade i vad som har uppfattats som 
tre olika stilarter har en sä kort levnadstid att man icke med objektiva medel kan 
avgöra vad som är först eller sist. Man måste ur arkeologisk synpunkt anse dem 
vara »samtida». 

En liknande blandad användning av stil I I I /E och »naturalistisk» stil finner 
man ocksä pä det med största sannolikhet pä en gäng och av en enda smed utförda 
Broabctslet (B. Almgren 1955, s. 88). Hiir befinner man sig dock i en fyndmiljö 
av vendeltida typ: ornament i konstskickligt engångsutförande. De fem oval
spännena frän Åland och Östsverige representerar däremot en fast typ, troligen en 
första generation serielillverkade föremål, och beir alltså anses tillhöra den begyn
nande vikingatiden eller utgöra ett direkt förstadium till denna. 

Björn Ambrosiani 
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Summary 

Some recently published oval brooches from Åland are the occasion for a discus
sion of a group of similar brooches from Sweden. The general division of the 
surface of the brooches is similar, but the animal figures on the Åland brooches 
are executed in a "naiuralistic" style whereas those on the Swedish brooches are 
more stylized. Despite this difference, there appear to be "contemporaneity", the 
finds probably all being datable to c. 800 A.D., the transition between the Vendel 
and the Viking eras. 

Translated hy Richard Cox 

De gotländska Vendeltidsbrakteaternas 
ursprung 

Medan folkvandringstidens guldbrakteater förekomma inom praktiskt taget hela 
Norden, finnas brakteater frän Vendcltiden av liknande form, till att börja med 
huvudsakligen i brons, mera sällan i guld, senare vanligen i guld eller silver, 
mindre vanligt i brons, blott pä Gotland. Dä en viss likhet i uppbyggnaden är obe
stridlig emellan de två gruppernas brakteater, har det givetvis legat nära till hands 
att förmoda, att de gotländska Vcneleltidsbrakleaterna skulle utgöra en direkt ut
veckling av folkvaiidringstidens. Men biltills har man icke känt till några tydliga 
mellanled. 1 min behandling av Vendeltidens gotländska brakteater i avhand
lingen Gravfynden på Gotland frän tiden .550-800 e. Kr.1 (citeras i det följande 
GG) kunde jag därför, ehuru jag redan då förmodade sambandet mellan de tvä 
brakteatgrupperna, vid behandlingen sid. 63 ff. av de gotländska Vendeltidsbrak-
teaterna icke göra nägot uttalande därom. Sedan åtskilliga år tillbaka har jag 
emellertid kunnat konstatera en direkt utvecklingslinje mellan folkvaiidringstidens 
guldbrakteater och Vendeltidens gotländska brakteater. 

1 grav 35, ett jordblandat röse eller en stensättning med skelett, från det stora 
gravfältet vid Ihre i Hellvi socken, anträffade fil. kand. Nils Gillgren 1934 bl. a. 3 
ä 4 skadade brakteater av brons. De synas vari av samma typ. Den bästa bevarade-
återges i fig. 1; medan kantpartierna blivit starkt avflagnade, är, som synes, mitt
partiet i stort bevarat. Graven (SHM inv.nr 20826: 35) kan genom det rika inven
tariet, bl. a. ett djurhuvudformat spänne av huvudtyp GG fig. 8, räknas till det 
andra av de fyra skeden, vari jag anförda ställe indelade Gotlands Vendellid och 
som jag där daterade till tiden ca 600-ca 675. Numera räknar jag fem perioder för 
Vendeltiden pä Gotland och daterar det andra skedet till tiden ca 600-ca 650.2 

1 Antikvarisk Tidskrift för Sverige 22: 4, 1919. 
2 Jfr Nerman, B., Die Vendelkultur im Lichte der gotländischen Funde, Pinna ballijas 
veslurniehu konference, Riga, 16.-20. VIII, 1957, Riga 1938, sid. 94 t. 


