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År 2010 gjordes ett ovanligt fynd vid en arkeolo-
gisk undersökning i Göteborg. Det är en bälteked-
ja av brons från slutet av den förromerska järn-
åldern (fig. 1). Fyndet gjordes i en grav vid en
forskningsundersökning i Änghagen i Torslanda
by och socken på Hisingen i sydvästra Göteborg,
cirka 1 km nordost om Torslanda kyrka. Under-
sökningen omfattade flera flatmarksgravar på grav-
fältet Raä 220 i Torslanda socken. Fältarbetet in-
gick i ett projekt som startade 2008 och gick ut på
att studera keramik som kronologiskt instrument

och identitetsfaktor under den förromerska järn-
åldern.

Gravfältet identifierades 1988 vid en arkeolo-
gisk utredning (Ragnesten 1989). Det ligger inom
byns gamla äga Änghagen, på den nordvästra slutt-
ningen och krönet av ett trädbevuxet bergsparti.
Läget är typiskt, i en högt belägen sadeldal som
skyddas av låga berg. Vid undersökningen bana-
des ca 80 m2 av varvid ett tjugotal gravar iakttogs.
Gravfältet kan bestå av upp emot hundratalet gra-
var vilket vore ansenligt med västsvenska mått
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In 2008, a research project was begun at the Gothenburg City Museum which
aimed to study pottery as a chronological instrument and identity signal during the
Pre-Roman Iron Age. In 2010, excavations were performed in a flat-ground crema-
tion urn cemetery at Änghagen in Torslanda parish in the municipality of Gothen-
burg, western Sweden. Seven graves were excavated, all from the middle and later
part of the Pre-Roman Iron Age. All contained pottery urns, and three had metal
grave goods.

The finds consist of iron fibulae and a bronze belt chain. The latter is the best
preserved of its kind found in Sweden to date. Similar chains were worn mostly by
Celtic women on the Continent, especially in southern Central Europe during the
La Tène period. In Scandinavia they are mainly found in North Jutland, not far
across the sea from Gothenburg. The Torslanda belt chain can typologically be
attributed to a Swiss group which previous research has already identified among
the Swedish finds. Charcoal from the grave has yielded a radiocarbon date between
380 and 180 cal BC (two sigma).

The Torslanda belt chain and a similar one from Hedegård in Jutland have
undergone metal analysis. The results show that the copper ore in the bronze chains
was probably taken from different mines in Europe. Therefore they probably also
were made in different areas. Their design suggest that despite a Celtic basic form,
they were probably made in Scandinavia. Despite their different origins the belt
chains from Jutland and Torslanda reveal close social and cultural contacts.
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Fig. 1a och b. Bältekedja av brons från Änghagen i Torslanda socken, Göteborgs kommun.
Fynd från år 2010 i grav på flatmarksgravfältet Raä 220. Foto Göteborgs stadsmuseum,
teckning Håkan Hallberg. —Bronze belt chain from Änghagen in Torslanda parish, Gothen-
burg. Find from 2010 in an unmarked cremation grave.
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mätt. En intressant iakttagelse som gjordes inom
avbaningsytan var att en cirka halvmeterbred
och decimeterdjup ränna begränsar gravfältet åt
sydväst. Ingenting tydde på att det varit en vägg-
ränna i ett hus. Kanske kan hela gravfältet ha var-
it avgränsat av något som lämnat spår i form av
denna ränna, antingen just bara ett grunt dike
eller varför inte en plantering. Undersöknings-
ytan var dock för liten för att rännans funktion
skulle kunna fastställas.

Sju av de identifierade gravarna undersöktes.
De flesta var ordinära urnebrandgropar, det vill
säga gropar med kol, sand och grus som innehöll
urnor med brända ben. I ett fall fanns en grav-
markering i form av en klumpsten. Gravarna var
skadade av sentida odling och varken urnor eller
gravmarkeringar var intakta.

Även bortsett från den iakttagna rännan var
gravfältet ovanligt så till vida att samtliga under-
sökta gravar innehöll keramikurnor. Det är annars
vanligt att västsvenska flatmarksgravfält även har
gravar med svepaskar till benbehållare där bara
hartstätningsringarna återstår. Tre av gravarna
innehöll brända ben från vuxna och fyra från
barn. De vuxna hade större urnor än barnen. En
av barngravarna innehöll en järnfibula, men an-
nars var barngravarna fyndtomma så när som på
urnorna, en bit bränd lera och något flintavslag.
Alla vuxengravar innehöll gravgåvor, av vilka den
enklaste var ett spånliknande flintavslag. I en grav
fanns två järnfibulor; den ovanliga bältekedjan
påträffades i grav 3.

Bältekedjor som denna är sällsynta – i Sverige
är det första gången som ett så välbevarat exemp-
lar påträffas, medan de är vanligare i Danmark
och inom den keltiska kultursfären på kontinen-
ten. Inom forskningen är man ense om att bälte-
kedjor av denna typ var ett kvinnligt attribut. In-
ledningsvis skall därför kort beskrivas vad bältet
spelade för symbolisk och praktisk roll i de kel-
tiska kvinnornas dräkter.

Kvinnors klädsel och bältets betydelse
Keltiska kvinnor på kontinenten bar en dräkt som
i grekiska källor kallas chiton eller peplos, känd från
grekiska statyer och vasmålningar. En peplos var
vävd av linne i ett eller två stycken, den kunde
träs över kroppen och hängas fast med ett smycke
på vardera axeln. Den kunde också vara öppen i

ena sidan. Ett bälte höll fast den om midjan.
Däröver bars en mantel av ylle, linne eller ibland
importerat silke och färgerna var ofta purpur, rött
och grönt. Dräktskicket med peplos och mantel
nämns av författare som Polybios, Diodoros, Pli-
nius och Strabon. Manteln uppges ha varit fyr-
kantig under den här tiden. Från Västsverige vet
vi genom Gerumsmanteln att den också kunde
vara oval. Kvinnorna kunde även bära kjol, vilket
visas av flera fynd från Danmark från tiden om-
kring år 1. Fyndet av Huldremosekvinnan avslö-
jar att kvinnor även kunde bära en cape av päls
(Hvass 1980, s. 93; James 1993, s. 66–68; Powell
2000, s 68 f; Müller 2009, s. 84).

Elitens kvinnor bar många fibulor i dräkten
liksom halsband, armringar, ankelringar, finger-
ringar och ibland ringar i öronen (Szabo 1971, s.
25). Bältet som höll fast dräkten om midjan kun-
de vara en sirad kedja av brons. Dessa kedjor inför-
des i kvinnodräkten vid mitten av den förromers-
ka järnåldern (Werner 1952, s. 135). Tillsammans
med halsringen, torcen av brons eller guld, var
kedjorna de mest magnifika smyckena under år-
hundradena kring år 1. Såväl halsringen som bälte-
kedjan var laddade symboler i den keltiska värl-
den. Kedjorna bär en symbolik som vi endast del-
vis kan tolka idag. En symbol som ofta finns på
bältekedjorna är andfågeln, som finns som orna-
ment på ringar, beslag och andra funktionsdetal-
jer i kedjorna. Andfågeln med sin karakteristiska
näbb var en symbol med rötter i den yngre brons-
åldern i Mellaneuropa och manifesterade troli-
gen en solgudom. På bältekedjorna och i den kel-
tiska järnålderskonsten återkommer andfågeln
med sin anknytning till solen och myten om so-
lens gång (Kaul & Klingenberg 2013, s. 21 f).

Strabon skrev kring år 1 om kimbrerna, en
vandrande germanskspråkig stam som angripit
romarna och gått under ett drygt sekel tidigare:

Their wives, who would accompany them on
their expeditions, were attended by priest-
esses who were seers; these were grey-haired,
clad in white, with flaxen cloaks fastened on
with clasps, girt with girdles of bronze, and
bare-footed; now sword in hand these
priestesses would meet with the prisoners of
war throughout the camp, and having first
crowned them with wreaths would lead
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them to a brazen vessel of about twenty
amphorae; and they had a raised platform
which the priestess would mount, and then,
bending over the kettle; would cut the
throat of each prisoner after he had been
lifted up; and from the blood that poured
forth into the vessel some of the priestesses
would draw a prophecy, while still others
would split open the body and from an
inspection of the entrails would utter a
prophecy of victory for their own people …
The Geography of Strabo vol. III, book VII, chapt. II,

sect. 3 (övers. H.L. Jones 1954, s. 169–171)

RedanConradEngelhardt(1882, s. 100)uppmärk-
sammade detta textställe, och Georg Sarauw (1923,
s. 288 f) hänvisade till det när han tolkade bruket
av en västsvensk bältekedja från Mölndal. Han
använde till och med översättningen »bälte av
brons». Carl Johan Becker (1993, s 22–23, 34–35)
såg ett värdeladdat innehåll i rem- och bältebe-
slag från den förromerska perioden. Han föreslog
att exogami förekommit i Västergötland och Ös-
tergötland. Beslag typiska för Västergötland har
påträffats i flera östgötska gravar. I några fall märks
även kontakter mellan Mellansverige, sydöstra
Norge och Öland/Gotland vad beträffar utbyte av
rem- och bältebeslag. Som argument för att dessa
föremål reflekterar exogami framförde Becker att
dessa fynd är så ovanliga i de berörda områdena.
De ofta värdefulla föremålen var knutna till per-
soner och därför borde det röra sig om exogami
när fynden dyker upp långt hemifrån. Utbyte av
kvinnor i äktenskap skedde mellan socialt välmå-
ende familjer och kanske som en politisk åtgärd,
menade han.

En liknande anknytning till bältets kvinnliga
symbolik hade järnålderns ringamuletter. De älds-
ta knoppringarna härstammar med all sanno-
likhet från de keltiskspråkiga områdena i sydöstra
Centraleuropa, där typen var ganska vanlig un-
der det första århundradet f.Kr. Liknande ringar
användes fram till och med folkvandringstiden
då de var som mest frekventa. Ringarna tycks ha
hängt framtill från kvinnornas bälten, ned unge-
fär till knähöjd (Rundkvist 1996, s. 14–18, 22–
23). Det finns två svenska fynd av förromerska
knoppringar (typ KR1). En liknande har påträf-
fats i en rik kvinnograv från första århundradet

f.Kr. vid floden Dnepr i Ukraina, där den låg mel-
lan den gravlagdas lår (Rundkvist 1996, s. 14 m.
ref.). Bälten, inte minst de värdefulla bältekedjor-
na i den kvinnliga dräkten, kan genom sin starka
symbolik ge en ovanligt fyllig inblick i vissa kvin-
nors roll och status i det förromerska samhället.

Frågan är varifrån bruket med bältekedjor kom
och när de användes mera precist. Vidare kan
man ställa frågan hur Torslandakedjan förhåller
sig till andra bältekedjor.

Bältekedjornas forskningshistoria
De skandinaviska bronskedjorna uppmärksam-
mades förstagångeni tryckavSophusMüller1900.
Han gjorde ansatser att datera dem och förkla-
rade deras funktion i dräkten, i synnerhet att de
haft en nedhängande del framtill på dräkten. Efter-
som kedjan var längre än midjans omfång hakade
bärerskan upp en del av den i en båge framtill med
hjälp av en hake. Müller gjorde även ett viktigt
kronologiskt konstaterande, nämligen att låsen i
kedjorna har hake i stället för sölja vilket innebär
att kedjorna bör tillhöra den förromerska tiden,
inte romartiden. Müller framförde även åsikten
att plattorna i bältena är ett nordiskt drag och att
förebilden kommit från Donauområdet (1900, s.
137, 138). Gunnar Ekholm instämde med Müller
när han skrev om en fragmentarisk bältekedja från
Ysane i Blekinge:

Vid en närmare granskning framgår dock,
att vi här ha några fragment av de till slutet
av den förkristna tiden hörande bälteked-
jorna tillhörande den kvinnliga dräkten.
Dylika bälten, vanligen med en hake i form
av ett djurhuvud och med en vidhängande
kedja, nedtill försedd med hängprydnader,
tillhöra den keltiska kulturkretsen och
förekomma över Nord- och Mellaneuropa
ned till Donau.

(Ekholm 1922, s. 228 ff)

Den utan jämförelse mest omfattande utredning-
en om de keltiska bältekedjorna av brons är gjord
av Josef Reitinger (1966). Han gick igenom alla
dräktkedjor från La Tène-kulturen och delade in
bronskedjorna i två grupper. Den ena kallade han
Ring-Stangenglieder-Gürtelketten, »bältekedjor med
ringten-länkar«. Den andra är kedjor av små run-
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da eller ovala länkar som ibland är av järn. De kan
ha haft funktionen av delar i smycken, hals- eller
bröstkedjor. De stora bronskedjorna är övervägan-
de bältekedjor. Reitinger delade bältekedjorna i
fem stora grupper: schweiziska, västschweiziska,
medeltyska, österrikisk-böhmiska och ungerska
kedjor. Kedjorna med mellanlänkar utan ändpuf-
far kommer främst från schweiziska fyndplatser
och kallas därför den schweiziska gruppen (Rei-
tinger 1966, s. 213). De schweiziska bältekedjorna
i det västlatènska området avslutas ofta med en
bältehake som är knopp- eller rosettformig me-
dan de i det östlatènska området i Ungern, Bayern
och Böhmen karakteriseras av fågel- eller djur-
formade figurer (Berger 1974, s 62–64). Typiskt
skandinavisk är som redan Müller konstaterade
den rektangulära leden till själva bältet (Klindt-
Jensen 1953, s. 55).

Torslandakedjan kan föras till den schweiziska
gruppen eftersom mellanlänkarna saknar ändpuf-
far. Enligt Ludwig Bergers beskrivning skulle den
till och med kunna sägas ha ett östlatènskt ur-
sprung eftersom bältehaken är fågelhuvudfor-
mad. Till sin schweiziska grupp hänför Reitinger
(1966, s. 171, 191, 221) även ett par bältekedjor
från Saxeröd i Bohuslän och Sønder Skjoldborg i
Jylland. Utifrån Müllers och Ole Klindt-Jensens
åsikt om den rektangulära kedjeledens skandi-
naviska ursprung skulle Torslandakedjan snarast
vara tillverkad här efter förebilder från det öst-
latènska området i Centraleuropa (jfr Klindt-
Jensen 1953, s. 11). De rektangulära skivorna på
Torslandakedjan kan ha varit fyllda med någon
massa, till exempel emalj, eftersom de har upp-
höjda kanter. Röd emalj har konstaterats på tre
bältekedjor från en grav vid Manching-Stein-
bichel i Bayern, från Tolna i Ungern och från
Telce i Tjeckien (Moscati et al. 1991, s. 268, 311,
441). Dessa platser ligger i det östlatènska om-
rådet vilket överensstämmer med övriga indika-
tioner på varifrån förebilderna till Torslandaked-
jan kan ha hämtats.

Bronsbälten och bältekedjor var länge ganska
svåra att datera. De ansågs dels tillhöra den yngre
förromerska järnåldern, dels den äldre romar-
tiden. Müller daterade dem till tiden kring år 1.
Joachim Werner (1952) daterade de nordjylländ-
ska bronsbältena till början av romartiden. De
germanska efterbildningarna av de keltiska bäl-

tena var enligt Becker (1958, s. 49, 50) samtida
med de keltiska, det vill säga från mellersta delen
av den förromerska tiden.

Reitinger (1966, s. 195, 196, 210) ansåg att de
äldsta bältekedjorna av brons hör hemma i slutet
av hallstattiden, d.v.s. det tidiga 400-talet f.Kr.
På kedjor från denna tid är mellanlänkarna långa
och hakar i varandra direkt utan mellanringar.
Kedjorna med långa länkar men också små mellan-
ringar tillhör La Tène A och var halskedjor, inte
bältekedjor. De stora bronskedjorna hör hemma
i mellanlatènetid. Dateringarna är dock inte en-
hetliga. Till dateringen av bältekedjorna bidrog
rika fynd från tidigaste och mellersta La Tène
från ett stort gravfält vid Münsingen-Rain nära
Bern i Schweiz. Där ingår fyra bältekedjor av brons
med stora ringar (Hodson 1968, s. 26–29) som
anses tillhöra La Tène IIa.

Bältekedjorna har framför allt en spridning i
det kelto-germanska kulturområdet på kontinen-
ten, främst i Centraleuropa norr om Alperna och
längs floderna Rhen, Donau och Elbe. Några kom
till Norden i slutet av förromersk och tidig ro-
mersk järnålder, ansåg Reitinger (1966, s. 211,
216).

I Centraleuropa tillverkades bältekedjorna för-
modligen i regionens hantverkscentra. Manching
var ett sådant centrum, ett oppidum som Caesar
kallade det, det vill säga en stadsliknande befäst
bebyggelse. Platsen ligger vid en korsning av öst/
väst–nord/sydliga kommunikationer i södra Tysk-
land, vid Ingolstadt och Donau. I Manching har
man funnit redskap för hantverk i koppar och
brons. Bosättningen började under mellanlatène
och upphörde under senlatène (Krämer 1960, s.
193–197; 1961, s. 312). Det fanns dock flera oppi-
da där bältekedjor kan tänkas ha tillverkats. De
kända bronsverkstäderna från järnåldern i regio-
nen är få och man vet inte mycket om dem, men
på Montlingenberg vid Bodensjön i Schweiz har
man funnit en tvådelad gjutform av keramik för
seriefabrikation av massiva länkar till bälteked-
jor (Wyss 1974, s. 111–113).

För att förstå hur bältekedjan i Torslanda och
dess förebilder kan ha nått den svenska Västkus-
ten bör vi se på tidens viktigaste kulturkontakter.
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Kontaktområden
Den arkeologiska kultur som framför allt påver-
kade södra Skandinavien under den förromerska
järnåldern var Jastorfkulturen i norra och cent-
rala Tyskland. När La Téne-kulturen inleddes
omkring 500 f.Kr. norr om Alperna hade den
först ingen märkbar inverkan på Jastorfkulturen
och följaktligen inte heller på Sydskandinavien.
Men under 400- och 300-talen f.Kr. expanderade
såväl Jastorf- som La Téne-kulturen till centrala
Tyskland och assimilerades med varandra. Sprid-
ningen av idéer och föremål från Centraleuropa
och norrut blev därmed starkare och enklare.
Jochen Brandt (2010, s. 51–56) som studerat den-
na kulturspridning menar att det är först under
mellanlatène som det sker en direkt import av
keltiska produkter till Jastorfkulturen och följakt-
ligentillSkandinavien.Dessförinnanskedde latèni-
seringen genom förändring av den inhemska pro-
duktionen.

Skandinavien hade även kontakter med den
polska Przeworskkulturen under den förromerska
järnåldern. Det är dock ovisst hur starka kontak-
terna var. Carl-Axel Moberg (1941) underströk
den nordjylländska Kraghede-gruppens nära för-
bindelser med detta område. Rika förromerska
gravar vid Kraghede i Vendsyssel visar Nordjyl-
lands nära förbindelser med Polen. Bland fors-
kare finns emellertid en ambivalens vad gäller
inflytandet från Przeworskkulturen (Bech 1975,
s. 75; 1980, s. 72–79). Mycket talar för att de star-
kaste keltiska kontakterna mellan kontinenten
och Sydskandinavien förmedlades via Jastorfkul-
turen och nådde Vendsyssel från tyskt område.

Den keltiska kulturens påverkan på Nordjyl-
land är tydlig. Det bekräftas inte minst av kera-
miken och importen av kittlar. Floderna Elbe,
Oder och Weichsel var mest betydelsefulla för
handelskommunikationerna mellan kontinenten
och Nordeuropa (Klindt-Jensen 1950, s. 76, 192
f). Det var sannolikt på dessa vägar som de kel-
tiska bältekedjorna kom till Norden och blev före-
bilder till nordisktillverkade kedjor. Ursprungli-
gen kan de ha kommit från östra Centraleuropa
som framgått ovan. Det ligger nära till hands att
se en kimbrisk emigration som en möjlig genera-
tor i sådana kontakter. Kimbrerna, som kan ha
kommit från Himmerland i Nordjylland, sägs ha
nått de karpatiska slätterna i Ungern mot slutet

av 100-talet f.Kr. Redan århundradena dessför-
innan var de keltiska migrationerna omfattande i
denna del av Östeuropa (Szabo 1971, s. 11– 15).
Kanske kom Torslandakedjan eller dess förebild
från detta område av Centraleuropa, varifrån
betydelsefulla bronser importerats till Skandina-
vien redan under den yngre bronsåldern.

Sannolikt kom Torslandakedjan till Västsve-
rige via Nordjylland. De utan jämförelse flesta kel-
tiskinspirerade bältekedjorna finns ju på norra
Jylland och de kulturella kontakterna över Skage-
rack och Kattegatt var betydande under perioden.
Om dessa kulturkontakter har Kjerstin Cullberg
(1973) skrivit och bland annat jämfört fynd från
västsvenska gravfält med fynd från Danmark och
södra Östersjöområdet.

Bältekedjan från Änghagen i Torslanda är
inte unik i Skandinavien, men den är den mest
kompletta och välbevarade kedjan av sitt slag
från svensk mark. För att förstå dess vetenskapli-
ga värde bör den jämföras med de andra sydskan-
dinaviska kedjorna.

De danska bältekedjorna
De flesta bältekedjorna av brons i Skandinavien
finns i Danmark. Nio gjutna bältekedjor har på-
träffats i dansk jord. Av dessa är sex gravfynd, tre
offerfynd från mossar. Ett lösfynd i form av en
detalj till en bältekedja finns också men saknar
närmare proveniens. Susanne Klingenberg (2009)
har beskrivit de flesta fynden, men flera behand-
lades redan av Klindt-Jensen (1953) och Becker
(1958).

De danska fynden av bältekedjor är följande:

1. Grav. Tinghøj, Øster Hornum, Himmer-
land. I graven fanns enstaka delar till ett
tungt gjutet bronsbälte. Delarna är
skadade av eld efter att ha varit med på
gravbålet. I graven fanns även en stor
dolkliknande kniv i fragment samt en
mindre kniv av järn.

2. Grav. Try skole, Torslev, Hjørring Amt. I
ett bronsfat som utgjorde gravurna
påträffades ett tungt gjutet bronsbälte
samt brända ben av får och svin.

3. Grav. Højbjerghus Krogskaer, Mosbjerg,
Nordjyllands Amt. I en kvinnograv på
ett gravfält, delar av en bältekedja.
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4. Grav. Raevebakken, Dronninglund,
Hjørring Amt. Delar av en bältekedja, en
järnkniv och en järnfibula.

5. Grav. Oplev, Gravlev, Aalborg Amt. Delar
av ett bronsbälte sammanrostade med
järnsaker, bland annat en kniv.

6. Grav. Hedegård, Ejstrup, Skanderborg
Amt. Detta bälte är det bäst bevarade av
gravfynden. Det är också det bäst utför-
da.

7. Mossfynd. Sønder Skjoldborg i Thy,
Thisted Amt. Delar till två bältekedjor av
brons.

8. Mossfynd. Kaerby på Mors, Thisted Amt.
Delar av ett bronsbälte och rest av en
fibula.

9. Lösfynd utan närmare uppgifter. Sønder-
holm Sogn, Aalborg Amt. Ankarformat
avslutningsled till bältekedja.

10. Grav. Thorshøj, Vendsyssel. Delar av en
bältekedja.

Alla utom nr 6 kommer från Nordjylland, men
även denna kan ha sitt ursprung där. Bältena anses
vara tillverkade i Danmark med inspiration från
keltiskt område (Klingenberg 2009, s. 110–112).
Samtliga fynd dateras till slutet av den förromer-
ska järnåldern och i de fall fynden är gravfynd
anses de vara från kvinnogravar.

I flera av de danska gravarna med fynd av bälte-
kedjor finns enastående urnor eller kärl. I graven
i Tinghøj fanns en bronskittel tillverkad i Etru-
rien under 200-talet f.Kr. (Klingenberg 2009, s.
113). I graven vid Try skola bestod urnan av ett
bronsfat. Därtill fanns delar av minst fyra krukor
(Becker 1958, s. 54–55). I graven vid Hedegård
fanns en mycket ståtlig keramikvas som utgjort
gravurna.

Övriga skandinaviska bältekedjor
Innan bältekedjan från Torslanda påträffades kän-
de man till mindre delar av två bältekedjor av brons
från Västsverige. Den ena kommer från Eklanda
Gökegården i Mölndal, Västergötland. Den har
jämförts med danska bältekedjor från den för-
romerska järnåldern (Sarauw & Alin 1923, s. 288).
När den påträffades i början av 1900-talet var
den 20 cm lång med ömsom tio dubbla och nio
enkla länkar. Länkarna är här mindre än vanligt.

Den har heller inga plattor vid sidorna så som
Torslandakedjan eller andra stora bältekedjor.
Den andra västsvenska bältekedjan kommer från
Saxeröd i Jörlanda socken, Bohuslän. Här åter-
står delar av länkar, ringar, plattor och ett hänge
av brons. Utformningen liknar Torslandakedjans
både till storlek och utförande fastän endast frag-
ment återstår. Länkarna i de båda kedjorna lik-
nar varandra (fig. 2). Som framgått ovan ansåg
Reitinger att Saxerödskedjan tillhör den schweizis-
ka gruppen, vilket även kan sägas om Torslanda-
kedjan. Moberg (1941, s. 142 f) daterade kedjan
från Saxeröd till den yngre delen av den för-
romerska järnåldern.

De öländska och gotländska fynden av bälte-
garnityr från den förromerska järnåldern har sna-
rare tillhört läderbälten än kedjor. Men orna-
mentik, formspråk och fyndsammanhang liknar
bältekedjornas. På gravfältet vid Bo i Bredsätra
socken på Öland gjorde man arkeologiska under-
sökningar 1964 och 1968. Bland annat undersök-
tes en rund stensättning, 10 m i diameter, med
brandlager. I graven fanns förutom remändebe-
slag, synål med mera även bälteringar med be-
slag. Beslagen är omvikta rektangulära plattor
med utseende som på Torslandakedjan. Graven
dateras till Erik Nyléns förromerska period III:
C, det vill säga slutet av den yngre förromerska
järnåldern. Gravfältet som helhet tillhör tiden
kring år 1 (Beskow Sjöberg 1987, s. 203, 273 ff).
På de gotländska gravfälten från den yngre för-
romerska tiden har man undersökt flera gravar
med gördelbeslag där hakarna är utformade som
djurhuvuden liksom på bältekedjorna och där
även annan utformning påminner om kedjornas
detaljer. Nylén (1956, s. 479) såg likheter mellan
de svampformade nitarna på bältebeslagen från
Saxeröd i Bohuslän och motsvarande gotländska
nitar.

Från övriga Sverige finns från tiden kring år 1
vad jag kunnat finna endast två fragmentfynd av
bältekedjor. Det ena kommer från Ysane i Ysane
socken i Blekinge. Fyndet utgörs av små hängen
och enstaka ringar som ingått i en bältekedja. I
fyndet finns dessutom spiraler av bronstråd, en
bärnstensringochenbronshalsring(Ekholm1922,
s. 228 ff). Det andra fyndet kommer från en flat-
marksgrav vid Södra Lund i Flistad socken i
Östergötland och består av fyrkantiga och delvis
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dekorerade beslag av järn och brons samt en
bronsring (SHM 7038:B15).

Från Norge finns ett fragment av en bälte-
kedja från denna tid, funnet i en grav vid Von-
heim i Ødemotland i Rogaland (Moberg 1941, s.
142 f; Nylén 1956, s. 479).

I likhet med de danska gravarna med bälte-
kedjor innehåller de svenska kärl eller urnor i på-
kostat utförande. I Saxerödsgraven fanns ett vac-
kert täljstenskärl. I Torslandagraven fanns ett fint
fatliknande keramikkärl i fragment. Även gravar
på Gotland med bältedetaljer från samma tid har
värdefulla kärl. Från Änge i Alva socken finns ett
bälte av lokal gotländsk form ur en rik grav från
slutskedet av den förromerska järnåldern. I gra-
ven fanns ett bronsfat likt det från Try skola i Jyl-
land (Becker 1958, s. 58).

Två av de skandinaviska bältekedjorna är sär-
skilt lika varandra såväl till utseende som beva-
randegrad. Dels är det den nypåträffade Torslan-
dakedjan, dels kedjan från Hedegård i Ejstrup
sogn i Jylland. De kan räknas som de två mest

påkostade och bäst bevarade gravfunna bälteked-
jorna. Låt oss se närmare på dem.

Bältekedjorna från Hedegård och Torslanda
Vid Hedegård mitt i Jylland undersökte man
1986–93 en del av en by med tillhörande rik grav-
plats. Byn har haft en stor och kraftig försvars-
palissad. Platsen var i bruk ca 50 f.Kr.–150 e.Kr.
Cirka 200 gravar undersöktes, däribland flera va-
pengravar. Fyra var särskilt rika, med bland annat
romerska bronskärl, en romersk pugiodolk och
en ringbrynja. Ett tyskt Dobbin-fat stod i en an-
nan grav. Den fjärde särskilt rika graven hade en
gravurna i form av en stor vas. Den innehöll de
brända benen av en människa, troligen yngre än
40 år, samt två massiva guldpärlor, en guldspiral
och smälta fragment av minst tre bronskärl. Un-
der urnan låg ytterligare gravgåvor i en stor skål,
bl.a. ett gjutet bronsbälte i delar (fig. 3; Madsen
1987, s. 21; 2009, s. 118–124). Bältet består av län-
kar, plattor och ringar. Ett hänge och en djurhu-
vudformad hake ingår också i kedjan. I graven
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Fig. 2. Delar av bältekedja från Saxeröd, Jörlanda socken, Bohuslän (SHM 12083). Foto Gabriel
Hildebrand/Statens historiska museum. —Parts of a belt chain from Saxeröd in Jörlanda parish, Bohuslän.
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fanns även en järnkniv, en synål, rester av en stor
glaspärla samt tre järnfibulor som daterar graven
till tiden 50 f.Kr.–1.

Vid undersökning av grav 3 på gravfältet i
Änghagen i Torslanda påträffades 2010 en liknan-
de kedja (fig. 1 a och b). Graven skilde sig utseende-
mässigt något från de övriga på gravfältet. Den
var större till ytan och hade en gravurna som var
vidare till formen än övriga på gravfältet. I ur-
nans botten hade man slagit ett runt hål. Sådan
behandling är inte helt ovanlig men det är intres-
sant att den förekommer i en så rik och ovanlig
grav (Ragnesten 2012). I gravurnan låg förutom
brända ben och kol en hank till ett annat kärl, en
del av en bronsfibula samt den eleganta och
ovanligt välbevarade bältekedjan. Kedjan är helt
av brons och består likt den från Hedegård av
länkar, plattor, ringar samt ett hänge och en djur-
huvudformad bältehake. Länkarna är dekore-
rade med tvärgående band med låga åsar (fig. 4).
Sidoplattorna har upphöjda, delvis räfflade kan-
ter. Var och en avslutas med en nit på kortsidan

vilken sannolikt varit vidhäftad ett textil- eller
läderband som fortsatt bak ryggen på den som
bar kedjan kring midjan. Torslandakedjan har
även en kedjefördelare (fig. 5) samt delar av små
kedjor som suttit i denna och avslutats med hän-
gen, varav ett återstår. Bältehaken som hållit
ihop kedjan kring midjan har formen av ett and-
fågelhuvud med framträdande näbb (fig. 6). Gra-
ven med bältekedjan är daterad på de brända
benen till 360–200 cal BC (ett sigma, 2198±32
BP, Ua-42154).

Likheten mellan bältekedjorna från Torslan-
da och Hedegård väcker frågan om det funnits ett
direkt samband mellan dem. Som sagt kom Tors-
landakedjan förmodligen till Västkusten från Jyl-
land, antingen som direkt hantverksimport eller
som ett ting med social funktion, kanske som en
kvinnas ägodel eller hemgift i ett system av exo-
gami mellan de båda områdena, i likhet med hur
Becker tolkat tidens bältebeslag.
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Fig. 3. Bältekedja från Hedegård,
Ejstrup sogn, Skanderborg amt,
Danmark. Rekonstruktion.
Teckning Lizzi Nielsen. —Belt
chain from Hedegård, Ejstrup
parish, Skanderborg county,
Denmark. Reconstruction.

Art. 225-237 Ragnesten:Layout 1  13-11-22  09.59  Sida 233



234 Ulf Ragnesten

Fornvännen 108 (2013)

Fig. 4. Del av bältekedjan från Torslanda i form av platta, ringar och länkar av brons. Teckning Håkan Hallberg.
—Part of the belt chain from Torslanda.

Fig. 5. Detalj av bältekedjan från Torslanda: en kedje-
fördelare, en ring och en länk. Teckning Håkan Hall-
berg. —Detail of the belt chain from Torslanda.

Fig. 6. Detalj av bältekedjan från Torslanda: en bälte-
hake i form av ett fågelhuvud på kantornerad brons-
platta. Teckning Håkan Hallberg. —Detail of the belt
chain from Torslanda.
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Kemisk analys och blyisotopanalys av bältekedjorna
från Hedegård och Torslanda
För att förstå de båda kedjornas relation bättre lät
vi göra en kemisk analys och en blyisotopanalys
av dem båda. Det blev möjligt tack vare välvilligt
tillstånd från de två museer som förvarar kedjorna,
Horsens museum och Göteborgs stadsmuseum.
Analyserna utfördes vid Riksantikvarieämbetet
UV GAL (Grandin & Hjärthner-Holdar 2013).

Frågan var om det finns likheter i föremålens
metallsammansättning som kan tyda på ett gemen-
samt ursprung. Likheterna talar för en gemensam
hantverkstradition, och kanske kan båda vara
gjorda av samma hantverkare. Analyserna visade
att båda bältekedjorna är tillverkade av tenn-
brons, d.v.s. övervägande av koppar och tenn.
Torslandakedjans legering har ca 7% tenn och
1,4% bly. I övrigt förekommer endast svavel i låga
halter, det vill säga att inga andra spårämnen upp-
träder i noterbara halter. Hedegårdskedjan har
12% tenn. Andra grundämnen förekommer en-
dast i mycket låga koncentrationer: bly ca 1,5%,
järn ca 0,4%, svavel ca 0,2% och arsenik ca 0,1 %.

Den kemiska analysen visar små skillnader i
innehållet av spårämnen som kan vara särskiljande
för kopparmalmens ursprung, men det kan ock-
så röra sig om variation inom en och samma malm-
region, enligt Lena Grandin och Eva Hjärthner-
Holdar. Blyhalten är snarlik i båda föremålen.
Huruvida detta beror på malmen eller på tillsats
vid tillverkningen har inte kunnat avgöras för
något av föremålen.

Den tämligen rena kopparen i bältekedjornas
brons finns i många olika malmområden. Därför
är blyisotopanalyser viktiga för att försöka av-
göra var kopparmalmen kommit från. Grandin
och Hjärthner-Holdar gör en jämförelse mellan
blyisotopinnehållet i kedjorna och kända förhål-
landen i olika malmregioner i Europa. Resultat-
en pekar på flera sannolika områden. Man jämför
med Wales, England, Irland, Frankrike, Spanien,
Sardinien, Cypern, Serbien, Bulgarien, Tyrolen
samt Erzgebirge på gränsen mellan Tyskland och
Tjeckien. Områdena uppvisar inte nödvändigt-
vis belagd brytning under den aktuella perioden.
Sammanfattningsvis konstateras att ingen svensk
kopparbrytning ligger bakom: de svenska koppar-
kismalmer som hypotetiskt skulle ha kunnat an-
vändas har blyisotopandelar som avviker kraftigt

från de båda kedjornas. Däremot ligger åtmins-
tone Torslandakedjan inom värdena för det tyrol-
ska området i Österrike. Hedegårdkedjan ligger i
utkanten av dessa referensvärden. Tyrolska mal-
mer kan följaktligen utgöra möjliga råvaror för
bältekedjorna, åtminstone den ena.

Det finns också en möjlighet att man har åter-
använt skrotmetall, ett bruk som tidvis var mycket
utbrett. Denna problemställning berörs inte när-
mare i analysrapportens tolkning. Om metaller
eller legeringar med olika ursprung blandas på-
verkar det legeringarnas sammansättning såväl
vad gäller spårämnen som blyisotopsignaturen,
enligt analysrapportens författare.

Om vi för ögonblicket utesluter omsmält-
ning av skrot visar de båda bältekedjorna mesta-
dels inte överlappning med samma regioner trots
att de har näraliggande värden på isotopkvoter-
na. Båda ligger i utkanten av värdefälten för någ-
ra regioner. Torslandakedjan visar bäst överens-
stämmelse med malmer från Österrike såväl som
från Frankrike/Italien/Sardinien, där dock den
danska kedjans värden inte passar in. Den upp-
visar i stället likheter med referensdata från Spa-
nien. De likheter som de båda föremålen visar i
sin spårämnes- och blysammansättning kan där-
med inte knytas till något gemensamt ursprung i
en viss kopparbrytningsregion. Snarare antyder
resultaten att det kan röra sig om två olika rå-
varor, enligt Grandin och Hjärthner-Holdar.

Vi får troligen se det som att Hedegårdsked-
jan och Torslandakedjan inte är tillverkade på
samma plats, eftersom råvaran verkar komma
från olika ställen. De är därmed sannolikt gjorda
av olika hantverkare i olika delar av södra Skan-
dinavien. Hantverkstraditionen är dock uppen-
barligen densamma med tanke på kedjornas snar-
lika utseende, och att båda är gjorda med inspira-
tion från den keltiska kultursfären på kontinen-
ten står utom tvivel. Utifrån analysresultaten
kan man anta att Jylland och Västsverige var sepa-
rata brukningsområden och kanske tillverkning-
sområden för bältekedjor. Ur ekonomisk syn-
vinkel har områdena skött sina egna affärer med
den keltiska världen och skaffat sin brons från
olika platser. Ur social och kulturell synvinkel
har de båda områdena dock stått närmare varand-
ra, vilket visas av likartad materiell kultur och
likartade traditioner.
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Tack
Finansiärer för projektet där undersökningarna i Äng-
hagen ingick var Göteborgs stadsmuseum, Stiftelsen
Carl Jacob Lindebergs fornminnesfond och Lennart J
Hägglunds Stiftelse.
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Summary

In 2010 a bronze belt chain was found in an un-
marked cremation grave at Änghagen in Torslan-
da parish, Gothenburg. Radiocarbon places the
burial in 380–180 cal BC. The chain from Tors-
landa is the most complete and well-preserved
example found in Sweden. Fragments are known
from other Swedish sites, but most Scandinavian
belt chains are found in Jutland, Denmark. Such
chains formed part of female costume in the
Celtic sphere on the Continent. There they were
worn by wealthy women with special tasks. Most
Celtic belt chains are found in central Europe,
particularly in southern Germany and Switzer-
land. They reached southern Scandinavia proba-
bly after the La Tène and Jastorf cultures had be-

come assimilated and perhaps as a result of
migrations of Cimbrians and Teutons between
northern and central Europe. The belt chain from
Torslanda was probably made in Scandinavia,
but its design and functions were inspired by
Celtic styles and customs on the Continent, par-
ticularly in the south-east. The Torslanda chain is
very similar to a chain from Hedegård in Jutland.
Despite the external similarity, metal analyses
have demonstrated that the chains are made of
copper from different parts of Europe. Contacts
between Jutland and Western Sweden during the
Pre-Roman Iron Age were apparently mainly in
the social and cultural realms, not the economic
one.
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