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En gotländsk huvudbonad 
från romersk järnålder 

Av Za iga Blumbergs 

Den 24 juli 1953 anmäldes till dåvarande landsantikvarien Greta Ar
widsson i Visby ett fynd av en hällkista med däri tillvaratagna bitar av 
lerkärl och bronsföremål. Hällkistan hade påträffats på Juves i , a i 
Väte vid traktorsplöjning. Hällkistan (grav 1/53) undersöktes av Greta 
Arwidsson den 4-6 augusti 1953. 

Kistan låg strax under åkerns yta; den var omkring 3 m lång, 90 cm 
bred och 80 cm djup samt orienterad i N-S riktning (bild 1). Utmed 
långsidorna var kistan försedd med ett cirka 50 cm brett bräm av lagda 
kalkhällar. Spår av ett liknande fanns även i N men var till största de
len bortplöjt. Även kistans NV sidohällar var bortbrutna och en ned
grävning hade skett till kistans botten, varvid delar av två lerkärl och 
ett antal bronsskällor blivit upptagna. Enstaka ben (bl. a. kranie- och 
överarmsben) hade hittats högt upp i fyllningen, som bestod av grå
sten blandade med kalkstensflis. Vidare tillvaratogs ett knivfragment 
och ett litet bronsstift. I kistans N del påträffades i till synes orört läge 
resterna av de två lerkärlen samt eu stor samling bronsskållor, vilka 
till största delen satt kvar på ett underlag av organisk substans. Dessa 
upptogs i sammanhängande klumpar för senare detaljstudium. Dess
utom tillvaratogs en stor mängd bronsskållor, som låg spridda i den 
uppkastade jorden omkring kistan. Bronsskällorna, som läg koncentre
rade i kistans huvudända, bedömdes som tillhörande en huvudbonad.1 

På anmodan av numera professor Greta Arwidsson har jag åtagit 
mig att bearbeta fyndet. Arbetet utfördes dels på Gotlands Fornsal, 
dels på Tekniska avdelningen vid RAÄ och SHM i Stockholm, där 
även rekonstruktionen av huvudbonaden gjordes. 

Beskrivning av materialet 

Materialet bestod av tre större klumpar, samtliga innehållande brons
skällor, vilka bildade ett väl synligt mönster med spiral och bägmotiv, 
1 ATA, Gotl. Väte sn. Juves, grävn.rapport HJ53. 
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Fig. i. Hällkista i Juves ila; 
Väte sn. Från N. Foto G. Ar
widsson. — Stone cist. 

samt sjögräsliknaude fibrer och flera mindre fragment av fibrer, lik

nande träfiber. På en bit gasväv hade ett antal skällor fastlimmats, 

vilka bildade mönster, som påminde om kantfragment. De olika frag

menten var benämnda med bokstäver A-E. Förutom dessa fragment 

fauns ytterligare enstaka smäfragment och vissa prover tagna för ana

lys jämte förklarande anteckningar. 

Fragment A bestod av en 16 cm läng och 5-7 cm bred bit av välbevarade fibrer, 
liknande träfiber.2 På båda sidor fanns kvarsittande bronsskållor — pä ena sidan 
i rader direkt pä fibrerna (bild 2), pä motsatta sidan bildande mönster pä ett 
skikt av organisk substans (bild 3). Vidare fanns spär efter bortfallna brons
skållor över stora delar av ytan. 

Fragment B bestod av en 12 cm läng, 10 cm bred och 7 cm hög klump, pä vilken 
ett större antal skällor bildade spiralmönster (bild 4). Direkt under skällorna syn
tes på vissa ställen ett skikt fibrer, finare och av mera regelbunden rund form än i 
förra fragmentet. Även något material liknande en tunn hinna syntes på vissa stäl
len direkt under skällorna. 

Fragment C. Starkt sönderfallet fragment med rester av fibrer liknande före
gående samt ett litet fragment med bronsskällor i fem rader, fästa direkt på fib
rerna. 
2 Enligt analysrapport frän ing. Erik Åberg, Uppsala trärestcr i fragm. A, gräsblad i 
övriga fragment. 
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Fragment D. En 18 cm läng, 12 cm bred och pä ena kanten 6 cm, motsatta kanten 
3 cm tjock klump, innehållande skällor i liera skikt. Några av skällorna låg upp-
och nervända och nägra hade kvarsittande träd, som visade att skällorna hade va
rit trädda likt en pärlracl. Hela raden har fästs viel den underliggande substansen 
och bildat mönster. Två mindre hartstätningsbitar framträdde efter avlägsnandet 
av lösa jordpartier. Pä fragmentets högkant, 4 cm nedanför översidan, upptäcktes 
en ärtstor fläck av ärggrön substans. Prov av liknande hade tillvaratagits fiir analys. 

Fragment E bestod av en tunn kaka med eirka 10 tm diam., innehållande rikligt 
med bandartade fibrer, liknande sjögräs. Fibrernas bredd varierade mellan 2—3 
mm. Till detta fragment hörde ett 5 cm långt och 3,5 cm brett lager av substans, 
klistrat pä gasväv. Substansens översida var täckt med skällor, som bildade ett 
bärdmotiv med två rader skällor vid kanten samt ett helt ifyllt parti med sju rader 
skällor ställda snett mot kantraden, bildande trekantsmotiv. Enligt anteckning 
hade dessa skällor legat upp- och nervända direkt pä de sjögräsliknaiide fibrerna. 

Rekonstruktionsarbetet 

De tre största fragmenten (A, B och D) röntgeiifotograferades. Därvid 
visade sig, att A innehöll en ring, liggande under skällorna i substan
sen mellan dessa och det underliggande fiberskiktet. De övriga frag
menten innehöll inget annat metallföremål än bronsskällor. 

Arbetet började med bearbetning av fragment D. En fotokopia i naturlig stor
lek gjordes, över vilken en plexiglasskiva placerades. Därefter överfördes det 
översta skiktet bronsskällor från preparatet till glasskivan på dess respektiva 
plats och fastsattes med luviskol. Substansen under skällorna, som bestod av ett 
tunnt lager sand oth enstaka liberfragment avlägsnades, varvid ett nytt lager sk.i 1 
lor framkom. Aven detta skikt fotograferades och överfördes pä glasskiva enligt 
föregående. Ytterligare ett skikt skällor framkom och bearbetades pä samma sätt. 
Arbetet försvårades genom att de olika skikten i preparatet var svårt urskiljbara 
och en del skällor, som verkade höra till ett övre skikt, visade sig tillhöra ett un
derliggande. Hela fragmentet verkade omrört och nägot sammanhängande fiber-
underlag gick inte att urskilja. Skällorna låg på vissa snillen i flera skikt, varav 
hela rader sammanhängande skällor låg upp- och nervända eller stod på kant i 
förhållande till ovanför befintligt lager. 

Under denna skållrika del, som hade en tjotklek av 1,5-2 cm fanns små spridda, 
krossade benpartiklar. Ett benfragment 3,5 cm långt och 2 cm brett var lätt att 
identifiera som skallfragment. Fragmentet undersöktes av Nils-Gustaf Gejvall. 
som fastställde, att det härstammade från vänstra nackbenet frän området i direkt 
anslutning till tinningbenet (asterionområdet). Pä ena kanten av fragmentet var 
en tydlig sutur synlig. Suturen var fortfarande öppen, vilket visar att individen ej 
nått hög ålder. Benet var relativt tunt, vilket kan betyda att det härstammar från 
en kvinna.3 

Den på fragmentets höga kant befintliga fläcken av ärggrön substans visade sig 
bestå av under förstoringsglas synliga mycket smä böjda trädliknande fragment. 
3 Muntligt utlåtande av professor Nils-Gustaf Gejvall. 
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Några av bronsskållorna i detta omräde var helt fyllda med denna substans. En 
del trådar var mycket tunna medan andra var av betydligt kraftigare karaktär och 
visade vid mikroskopisk undersökning en i längdriktningen upphöjd mittås. 
Denna Häck hade dock inget sammanhang med något skikt i fragmentet utan var 
helt ytlig och verkade ditkommcn vid fragmentets sönderfall. 

Resten av fragment D, en omkring 4 cm tjock kärna, bestod av härdpackad 
sand med smä stenar och rötter men var fyndtom. 

När skällorna frän alla tre glasskivor sammanfördes till en enda skiva, bildade 
de ett tätliggande skikt, vari kunde urskiljas mönster, byggande på spiral- och vin
kelmotiv. 

Parallellt med fragment D bearbetades fragment A. Bronsskållor överflyttades 
pä glasskiva enligt föregående och lagret under skällorna undersöktes och mikro-
fotograferades. När skällorna avlägsnades framträdde den på röntgenfilmen syn
liga ringen (bild 5). Den visade sig vara en ej sluten bronsring med 12 mm diam. 
Under ringen syntes en härd, vitaktig substans. Strängar av denna korsade ringen 
pä ett par ställen. Mellan den hårda vitaktiga substansen och det understa träfi-
berliknande fiberskiktet fanns ett 5 mm tjockt mellanlager innehållande tvä 
olika slags fibrer. Även detta lager mikrofotogralerades. På detta stadium avbröts 
fragmentets vidarebearbetning med avsikt att bevara de olika detaljer som fram
trädde tör framtida forskning. 

Fragmentet B bearbetades pä liknande sätt. Det 7 cm tjocka jordlagret pä frag
mentets undersida visade sig vara fyndtomt. Direkt under skällorna fanns ett skikt 
med fibrer och under dessa små benfragment. Även en omkring 1 cm i diam. stor 
fläck av den ärggröna substansen fanns på detta fragment. 
Fragment E, lämnades obearbetat. 

När alla skällorna var frampreparerade visade sig deras antal vara 

omkring 6 500. Skällorna i Juves-fyndet är små, kupiga med två dia

metralt motställda fastsyningshål nära kanten. Storleken varierar mel

lan 3 och 5 mm i diam, men största antalet har 4 mm diam. (ÄEG fig. 

147). Skällorna var belagda med grön ärg och relativt välbevarade. 

Vid rekonstruktionen av huvan från Juves (bild (i), har följande fak

torer varit bestämmande: 

1. tillvaratagna fragment 

2. mönster bildade av skällor, som framträdde på fragmentets yta 

eller framkommit vid bearbetningen 

3. en år 1891 vid Schernen (Sernai) i Memelområdet utgrävd, väl

bevarad huvudbonad (bild 7). 

Huvans form bestämdes av i fyndet ingående fragment, nämligen 

1. fragment A — vilken antogs vara ett sidoparti (bild 2 och 3) 

2. fragment B med skällor i spiral, vilket bedömdes utgöra huvans 

topp. (bild 4). 
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Vig. 2. Fragm. A. 2/3. Foto G. Arwidsson. 

Fig. 3. Fragm. A (vänt). 2/3. Skikt 1. Foto G. Arwidl 

För att kunna beräkna huvans storlek gjordes ett försök att fiambe-
räkua en yta efter skällornas antal. Antalet visade sig emellertid för 
stort för att enbart tillhöra en huvudbonad. Därför fick jag beräkna 
huvans storlek efter normalt huvudmått , varefter en modell av pressad 
skumplast tillverkades. Fragment A:s storlek och fibrernas svängning 
passade väl in i denna modell. Dessutom överensstämde storleken bra 
med Scherneu-huvan. 
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Fig. 4. Fragm. B. 1/2. Foto 
G. Arwidsson. 

Fragment A:s inpassning i huvan vållade emellertid stora problem. 
Fragmentet var täckt med skällor på bägge sidor. Detta verkade orim
ligt för att tillhöra en huvudbonad. Dessutom fanns en ring mellan 
fragmentets två skäll-lager. Ena sidans stora överensstämmelse med 
Scheruen-huvans sidoparti liksom den goda passformen på modellen 
bekräftade dock fragmentets samhörighet med huvan. Enda förkla
ringen syntes vara, att en förskjutning ägt rum, så att den med skällor 
i rader ornerade delen (bild 2) har tillhört huvans nedre kant, mot-
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satta sidan (bild 3) har däremot utgjort mellersta sidopartiet mot hu
vans topp. Vid förmultningen har den stabilare nedre kanten brustit 
och förskjutits från sin plats, varvid huvans mellersta del dragits med 
och blivit liggande över kantpartiets oornerade insida. Underlaget på 
denna del har ej varit så kraftigt, vilket bekräftas av att mönstret visar 
en lätt tilltryckning på två ställen. Huvans sidopartier har säkerligen 
med avsikt varit lätt tillbucklade. Just på dessa ställen har små öpp
ningar lämnats fria från skällor och där har ringen kommit fram, möj
ligen med däri fastsatt hänge (bild 5). 

Oklart är hur huvans nackparti har sett ut. På modellen har det helt 
täckts med skällor. Att döma av fragment D, vilket innehöll benfrag
ment frän kraniets nackparti, borde skällorna här ha bildat ett kom
pakt skikt. Även övergången mellan sidopartierna och hjässans spiral 
är oklar. I fyndet ingående fragment med bärdmotiv, tillhörande frag
ment E, visade att små triangulära fält lämnats fria frän skällor. 
Triangelns bevarade vinkel överensstämde bra med liknande på 
Schernen-huvans framdel. På grund av detta har framdelen rekon
struerats enligt Schernen-huvans förebild. Skällornas läge, upp- och 
nervända på de sjögräsliknande fibrerna motiverade denna placering. 
Jag tolkar stoppningen av sjögräs som tillhörande en kudde på vilken 
den dödas huvud vilat. 

Först bättre bevarade framtida fynd kan komma att ge fullständi
gare kunskap om huvornas utseende i detaljerna. Överensstämmelsen 
med Schernen-huvans olika detaljer förefaller dock överraskande stor. 
Huvorna representerar uppenbarligen ett mode av ganska stor enhet
lighet. Här bör dock påpekas att Schernen-huvans bronsskållor är av 
annan karaktär. De har större format samt fästeflikar i stället för fast-
syningshål. 

Vid rekonstruktionen har endast hälften av alla skällor utnyttjats. 
Möjligen kan resten tillhöra nägon del av en dräkt. 

Bronsskållornas typindelning och användning 

I de gotländska fynden förekommer bronsskållor med såväl fastsy-
ningshäl som fastsättniugsflikar. De har använts som prydnad på klä
dedräkten och på bälten. Deras läge i flera fall kring skelettets 
huvud, visar att även huvudbonaden har varit ornerad med skäl
lor. Enstaka flikförsedda skällor tillsammans med större antal skällor 
med fastsyuingshål har tolkats som beslag på ex. träkärl eller bälte 
(ÄEG, s. 23). 
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Fig. 6. Huvan trän Juves, Väte sn. Go. Rekonstruktion /.. Blumbergs, Omkr, 1/2. Foto 
Gotlands fornsal. Visby, — Hood from Juves. 

Fig. 7. Huva från se-inai, Me-nie-lelislr; Litauen. Framdel, 1/3. Publicerad av A. Bezzen-
berger. — Hood from Semai, Mt-meltlistr; I.ithuania. Front Part. 
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Särskilt intresse väcker ett skallfragment från L. Hul te , Endre sn. 
Barlingbo.4 Fragmentet — en bit av höger tinningben med området 
kring örat — har kvarsittande fibrer och bronsskållor av samma art 
som på Juves-fyndet. Vid osteologisk undersökning konstaterade Nils-
Gustaf Gejvall5 att skallfragmentet härstammar frän en ung kvinna, 
mellan 20 och 30 år. Detta bekräftades ytterligare av en i fyndet in
gående visdomstaud. I den helt omrörda hällkistan av kalksteusflis 
hittades en stor mängd bronsskållor spridda över hela graven. 

Bronsskållor hittades även i flera gravar vid Backhagen i Tingstäde 
— ett järnäldersgravfält med mer än ett 100-tal gravar. Både skelett-
och brandgravar förekom och skällorna — liksom andra fyndtyper — 
var lika frekventa i bägge gravtyperna. Huvudsakligen skällor med 
fastsyningshäl förekom, endast en grav (grav 11) hade flikförsedda skäl
lor i större mängd (SFT V s. m ff.) I grav 15 låg ett antal skällor 
kring skelettets välbevarade kranium och tillhörde tydligt en huvud
bonad. Kraniet undersöktes antropologiskt av Retzius (Crania Suecia 
Antiqua), som konstaterade att det härstammade från en kvinna. I 
Sojvide, Sjonhems sn., grav 13/56 påträffades omkring 2 000 brons
skållor (GF grävn.rapp.) med fastsyningshäl. (Se f. ö. tabell 2.) 

Vid senare årens grävningar har ytterligare gravar påträffats, där 
bronsskållor har hittats i läge kring skelettets huvud. I en 19(19 under
sökt grav vid Bingeby i Visby, påträffades en rad skällor på huvudskå
len. Här kan det vara fråga om ett pannband eller möjligen kautorna-
meut på en i övrigt odekorerad huva.8 

Nägot liknande har Erik Nylén framgrävt är 19(14 vid Skäggs (grav 
1/64) i Väskinde. Denna huvudbonad har ett intressant arrangemang 
av skällor i nacken, som påminner om ett band med skällor slaget 
kring en hårknut (ATA, grävn.rapp.) Skällor i bägge dessa fall är 
dock av större format än de i Juves-fyndet förekommande. 

Tidigare har av Gabriel Gustafson år 1879 gjorts ett rekonstruk
tionsförsök av fyndet från Nygårdsrum, Vallstena, grav 4. Huvan nu
mera utställd pä SHM i Stockholm. 

I Gustavianum, Uppsala, bevaras en av Harald Hansson utgrävd 
och rekonstruerad huva med skällor från Backhagen (grav 3) i Ting
släde. Här har även tygrester tillvaratagits. Även i dessa fall är skäl
lorna stiirre än i Juves-fyndet. 

4 ATA, Gotl. Endre, grävn.rapport 1955. 
B Muntligt utlåtande av professor Nils-Gustaf Gejvall. 1970. 
* Enl. erhållen fotokopia från utgrävningen av docent Erik Nylén. 
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Förekomsten av bronsskållor i övriga Europa 

Bronsskållor av liknande art som på Gotland har hittats på flera stäl
len i Baltikum och i mellaneuropeiska länder. 

Litauen. Ett unikt fynd av en välbevarad huvudbonad, prydd med 
bronsskållor framgrävdes pä 1890-talet av Adalbert Bezzenberger på 
det litauiska gravfältet Schernen (Sernai) i Memelornrådet (bild 7). 
Schemen-huvan var besatt med 6 mm stora skällor med fästeflikar. 
Dessa har varit instuckna i eu delvis bevarad vävnad, troligen ylle. 
Bevarade var även delar av kranium samt hud och hår av en ung indi
vid. Skällorna var fastsatta i rader, vilka på vissa ställen avbröts och 
bildade mönster, bestående av regelbundna trekanter. Längs huvans 
kant hängde små bronshängen i form av dubbelspiraler. (Bezzenber
ger, 1892.) 

Rester av liknande huvor har hittats i ytterligare fyra gravar på 
Scheruen-gravfältet och tre av dessa konstaterades vara barngravar. 
Bezzenberger daterade gravarna till 200-talet e. Kr. 

Förutom i Schernen har bronsskållor hittats i Kurmaiciai, Kre-
tinga, dels täckande en huva, dels på ett pannband (Volkaite-Kulikau-
skiene, 1959 s. 30). 

En annan huva närstående Scherueu-huvan hittades vid Sargeniai. 
Kannas. Här har bevarad textil analyserats och visade sig vara ylle. En 
liknande yllehuva med bronsskållor påträffades i Versvai, Kannas 
(Kulikauskas, 1968 s. 39). 

Huvor med bronsdekoratiou har lång tradition i Litauen. Århund
raden före Kr. I. förekom enbart spiralhäugeu vid huvans kant samt 
tinningsmycken. De med skällor besatta huvorna och pannbanden är 
daterade till första århundradet e. Kr. varefter diadem bestående av 
bronsspiraler förenade med rektangulära mellanplattor, blir vanligast. 
Bronsskållor och spiralhäugeu dominerade kustområden och västra 
Litauen, tiiiiiiugsmyckeu mellersta och östra Litauen (Volkaite-
Kulikauskiene, 1959 s. 52). 

Lettland. I Lettland förekommer ej bronsskållor i det publicerade ma

terialet frän äldre järnålder. Däremot har vid två tillfällen bronsskål

lor konstaterats som dekoration på huvor i inansgravar från yngre 

järnålder (A. Zarina, 1970 s. 167). 

Estland och Vinland. Bronsskållor av samma typ som på Gotland fö
rekommer även i nordligaste Estland och Finland. 1 Finland har dock 
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Tabell I. Föremål förekommande tillsammans med bronsskållor. — Objects found together with 
bronze studs 

Ort — Gravnr — Inventarienr 
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Förkortningar: SHM •• Statens Historiska Museum, GF = Gotlands Fornsal, br = brons, jä = järn, orn. 
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endast två skällor hittats. Dessa härstammar från Uskela gravfältet vid 
Ketohaka och påträffades tillsammans med en fibula av estnisk typ, 
daterad till 200-talets slut (Kivikoski, 1947 s. 29). I Bjeruå på gravfäl
tet Prest kullaberg vid Lttpaja har ett dubbelspiralhänge likt Schernen-
huvans påträffats i en brandgrav (Hackman, 1905 s. 24). I Estland 
har skällor av olika typer, både med fastsyningshäl och med flikar 
hittats i följande gravfält: Kurna, St Jurgens; Laakt och Saage vid 
Reval; Turpsal i Järve och Mexhof, Vönnu (Friedenthal, 1911, s. 13). 
På gravfältet i Laakt har dessutom ett dubbelspiralhänge hittats till
sammans med bronsskållor. Fragment av två sådana har hittats även i 
Kurua. Bronsskållornas spridningsområde i Baltikum verkar ta slut 
inom norra delarna av Estland. Resten av landet samt hela Lettland 
är tomt medan Litauen åter har fynd av detta slag. 

Oslpreussen och Mellaneuropa. I Ostpreussen förekommer fynd av 
bronsskållor pä flera gravfält från La Téne-tid och äldre romersk järn
ålder. Gravfältet Neustadt vid Elbing har bronsskällor koncentrerade 
kring huvudskålen i en skelettgrav (Unger, 1880). I en kvinnograv 
från Hengstberg vid Wardbohmen, Celle, har 3 skällor på varje sida 
av huvudet hittats. Under dessa låg tre genom varandra trädda brons-
ringar (Jacob-Friesen, 1963 s. 269). Från Leese, Kr. Stolzenau känner 
jag små flikbesatta bronsskållor (Tackenberg, 1934 Taf. II). Skällor 
med fästeflikar förekommer i Hallstattkultur-områden i Schweiz 
(Wangen i Zurich), Frankrike (Guillestre, Hautes Alpes), Bayern och 
Schlesien (Déchelette, 1913 s. 860). 

Sydöstliga Europa. I det rika av Hallstattkulturen präglade området 
sydöst om Alperna, har man på gravfältet Sticna i norra Jugoslavien 
påträffat ett bröstharnesk i driven metall, rikt ornerat med drivna 
bucklor. I samma furstegrav förekommer även lösa bronsbucklor med 
fästeflikar (Grabovec, 1966 s. 11). Til l samma kulturområde hör 
även gravfältet vid Don ja Dolina. Här förekommer små bronsbucklor 
i form av runda knappar med fastsyuingsögla i rika kvinnogravar som 
dekoration på bälten. I samma grav där ett sådant bälte hittats, har 
även ett dubbelspiral hänge likt Schernen-huvans påträffats på skelet
tets panna samt tinuiugsmycken, bestående av 3-4 bronsringar (Tru
helka, 1904 s. 33, 40 och 145). A. M. Tallgren omtalar även en huva 
med bronsskållor frän Donja Doliua-fältet (Tallgren, 1930 s. 171). 
Flera likheter i Donja Dolinas fyndmaterial med det baltiska materia
let föranleder Tallgren att räkna med betydande kulturinflytande 
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Tabell 2. Systematiskt undersökta gravfält på Golland med fynd av bronsskåilor — Syslemati-
cally investigated cemeteries on Gotland with finds of bronze sluds 

O r t 

Alva sn, Rangsarve 
Ardre sn, Alsarve 
Endre sn, L. Hulte 
Eskelhem sn, Tjuls 
Etelhem sn, Tänglings 
Etelhem sn, Tänglings 
Fröjel sn, Vallhagar 
Hälla sn, Unsarve 
Hablingbo sn, Havor 
Havdhem sn, Libbenarve 
Hejnum sn, Bjärs 
Hogrän sn, Prästhagen 
Lokrume sn, Tomase 
Lärbro sn, Bjärs 
Norrlanda sn, Butraifs 
Norrlanda sn, Butraifs 
Rone sn, Gullgårda 
Sjonhem sn, Sojvide 
Tingstäde sn, Backhagen 
Tingstäde sn, Backhagen 
Tingstäde sn, Träskvälder 
Träkumla sn, Tjängdarve 
Vallstena sn, Nygårdsrum 
Visby, Bingeby 
Vallstena sn, Nygärdsrum 
Vallstena sn, Vallstenarum 
Väskinde sn, Bläsnungs 
Väskinde sn, Bläsnungs 
Väskinde sn, Knuts 
Väskinde sn, Korncttskogen 
Väskinde sn, Norrgårda 
Väskinde sn, Skäggs 
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Förkortningar: Sk - skelettgrav, Br — brandgrav, M = mänga 

från detta område på det baltiska. Även på gravfältet i Kompolje, 
Jugoslavien, påträffades en huva tätt besatt med bronsskållor i en 
kvinnograv (Drechsler-Bizic, 1961 s. 109). På det rika gravfältet 
Vergina i Makedonien förekommer rikligt med bronsskållor, huvud
sakligen som dekoration på bälten i kvinnogravar. Huvudbonaden här 
består av huva eller diadem av förgängligt material, med långa, från 
tinningen nerhängande kedjor av bronsspiraler. Även diadem av 
bronsplåt är vanliga. Även här förekommer stora likheter med det 
baltiska materialet, samt i smyckearraugemanget även med det skandi
naviska (Hägg, 19Ö7 s. 94). Verginafältet dateras till tiden från Hall
statt B till övergången till La Téne-tiden. I den förhistoriska staden 
Malence i Jugoslavien har en huva helt besatt med skällor påträffats i 
en krigargrav (Stare, 19(10). 
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Dateringen 

Brousskällorna förekommer på Gotland under en starkt begränsad del 
av äldre järnålder. De äldsta är upptagna i ÄEG under per. III . Dessa 
är försedda med flikar. Under per. IV: i förekommer bronsskållor i 
stora mängder, huvudsakligen med fastsyningshäl och använda som 
dekoration på olika dräktdelar. I en del gravar har övrigt fyndmate
rial varit daterbart till period IV:i eller början av IV:2. Fyndmateria
let från Juves motsäger inte denna datering.7 Lerkärlen är typiska för 
per. IV: i . Synålen är upptagen under samma period i AEG, Bäst da
terbara föremålet skulle vara söljan, men denna motsvarar ej helt per. 
IV:i- eller per. lV:2-typer. Formen och storleken överensstämmer med 
ÄEG fig. 241, upptagen under per. IV: 2 men bågens utformning 
är avvikande och närmast liknande fig. 134, upptagen under per. IV: 
1. Möjligen kan Juves-fyndet placeras i en senare del av per. IV: 1 el
ler början av IV: 2. Under per. IV: 2 anses förekomsten av bronsskål
lor på Gotland sluta. 

Som tidigare nämnts, är bronsskållor från Uskela i Finland daterade 
till 200-talets slut, Scherueu-fältet har Bezzenberger daterat till 200-
talet och de övriga litauiska fynden är likaså daterade till de första år
hundradena e. Kr. De nordtyska och mellaneuropeiska fynden är da
terade till La Téne-tiden och övergången till romersk järnålder,8 

medan de tidigaste fynden sydost om Alperna tillhör Hallstatt B. 
Dessa är flikbesatta och användes som dekoration på bälten. 

Även i gotländska gravar är de tidigast förekommande skällorna för
sedda med flikar och användes som bältebeslag samt påträffades i 
maiisgravar. Nylén daterar dessa till senare delen av förromersk järn
ålder (Nylén, 1955 s. 500). 

Av det sagda framgår att impulsen från Hallstat tkulturens bruk att 
dekorera bälten med bronsskällor, under La Téne-tiden har spritt sig 
till Mellan- och Nordeuropa och nått Gotland under senaste delen av 
förromersk järnålder. Dessa tidiga, med fastsättniugsflikar försedda 
skällor har sedan utvecklats till en form med fastsyningshäl och an
vänts som påsydd ornering på textil. Var och när denna omvandling 
har skett är hittills outrett. Likaså är det oklart om skällor av större 

7 Sölja, 3 bronsringar, i järnkniv, i synål, i järnspik, beslag av brons, 6 bronsnitar, i 
märla av brons, bronsträd, i ornerat och i oornerat lerkärl samt skärvor till ytterligare 
2 lerkärl, hartstätningsbilar, li täfalanger av björn samt obrända människoben. 
8 Med reservation för fyndet från Fuhrhop, Kr. Soltau, som är daterat lill äldre brons
ålder (Helan Museum, Hamburg-Harburg.) 
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format har föregått den mindre typen, eller om dessa tvä typer an
vändes parallellt. 

Förbryllande är den ytterst rika förekomsten av bronsskällor på 
Gotland och den totala avsaknaden av sådana på fastlandet. I de got
ländska fynden förekommande mycket små (4 mm diam) kupiga skäl
lor har jag ej hittat motsvarighet till på annat håll, utom ev. i Est
land.0) Mitt material är dock hittills mycket blygsamt. 

Redan frän 1600-talet f. Kr. har tydliga handelskontakter påvisats 
mellan Baltikum och Donaukulturerna. Bärnstensvägen över Weich
sel, Oder, Donau, Tisza ledde ner till Balkaiiläuderua och Grekland. 
Denna väg avbröts inte trots att bärnstensexporten avtog. På 600-talet 
f. Kr. kom nya former från Hallstat tkulturens område till Baltikum: 
spiralhäugeu, tinningsmycken, hästmunderingsdetaljer, etc. Samtidigt 
uppträdde bärnsten i Hallstattgravarna i de alpina områdena. Brons
skållor, som i de alpina områdena förekommer på 600-talet f. Kr. och 
är påvisade ännu på 300-talet f. Kr. uppträder dock i Baltikum först 
under de första århundradena e. Kr. i samband med eu ny våg av 
handelsförbindelser. 

Av skällornas utbredning i Estland och Finland verkar det vara tro
ligt att detta bruk influerats från Gotland. Mot detta talar dock fynd 
av dubbla spiralhäugeu, vilka förekommer i Estland och Finland, men 
ej på Gotland. Eftersom bronsskållor ej förekommer i Lettland under 
denna period, kan antagas att direkta förbindelser förelegat sjövägen 
mellan Oslpreussen och Estland. Även vissa former av fibulor saknas 
under den aktuella tidsperioden i Lettland men förekommer i Estland 
och Ostpreussen. 
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ÄEG — Almgren, O. und Ncrnian, B. 1923, Die Ältere Eisenzeit Gotlands. 
RAÄ — Riksantikvarieämbetet 
SHM — Statens historiska Museum 

Summary 
I n 1953 a damaged stone cist was investigated at Juves i 1 6 Väte parish, Got land 

(grave i /5g). At the head end ot the cist were a large number of small bronze 

studs emhedded on and in clods of ear th. T h e y evidently formed par t of the dead 

person's headdress. T h e find was investigated and an a t tempt to reconstruet the 

hood was made by the au thor in 1970. 

I n the course of investigating the clods of ear th taken u p in 1953 in connection 

with the exeavation there were found some small crushecl bone fragments, one of 
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which could he determined as a skull fragment from a human cranium — proba
bly that of a young woman. F"urlhermore, the clods contained various fibres 
resenibling wood fibres and seaweed. Other material in the grave gave grounds 
for determining the age of the find to the Roman Iron Age, period IV: 1, or 
possibly the beginning of IV: 2 (Almgren-Nerman 1923). 

Similar linds of bronze stuels which had formed lhe decoration on a headcliess 
have been found in several Gotlandic graves. The type with holes probably for 
sewing the objects on to textiles or possibly leather occurs abuiulaniiv 011 Gotland 
during period IV: 1 but suddenly comes to an end during period IV: 2. 

Olher lind material in the graves in question is relatively poor (Table 1). The 
most common items are bronze rings of varying sizes as well as iron rings of a 
Stouter type, a fragment or so of an iron knife, possibly wool shears, mounts for 
wooden vessels or the like, and an occasional buckle. Among more unusual items 
are an amber head, mounts for a drinking horn, a hairpin with double-spiral head 
and a sewing neeelle. In many cases there occur phalanges, probably of a bear, 
which indicate that the dead person had been placed lying on or covered hy a 
hearskin nig. 

Skeleton parts from certain graves with finds of stuels where aiiihropological 
investigations have been made, prove that these were women's graves. The find 
contexts from the grave at Juves do not contraditl this. 

The impulse towards the use of stuels 011 various parts of the tlress and lhe head-
dress probably came from East Prussia and the Baltic, but the occurrence of the 
studs tan be traced back to the Hallstatt culture, where such objects occur from 
period B up to the La Téne period. During the La Téne period lhe- use- ol 
studs spreads to Central Europé and in period 111 ot lhe pre-Roman Iron Age 
they appear 011 Gotland as decoration on belts in men's graves. These stuels, like 
those in the Continental material, are provided with lugs which were inserted into 
leather or a woollen unelerlay. 

The studs in the Juves lind have sewing holes and are very small (3-5 mm in 
diameter). The total number was nearly 6 500. About half of these were used for 
the reconstruction of the hood. The rest were probably used a.s decoration on 
some part of a dress. The results of analysis show that the hood had a si ull ing 
ol leaves of grass. In fragment A (Fig. 2) there also occur remains of wood. 

The reconstructed hood corresponded in several details with a well-preserved 
hood found at excavations at Schernen (Serna!) in the Memel area (Fig. 6). The 
studs here, however, were larger and had lugs for fastening. At Schernen double-
spiral pendants have also been found together with sluds. Such pendants have a 
close connection with the hoods and have been found in several graves in 
different cemeteries. Double-spiral pendants, however, have not been found 011 
Gotland. The reconstructed hood has some details which are not clear, hut the 
agreement wilh the various details of the Schernen hood is so great that it can be 
considered that the hoods represent a fashion of envisable uniformity. A clearer 
and more delailed picture of the appearance of the hoods will only emergc when 
better-preserved linds are encountered, 

12-725801 Fornvännen H. 3-4, 1972 


