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NÄGRA GOTLÄNDSKA SKRINHANKAR FRÄN 
FOLKVANDRINGSTID 

AV 

B I R 0 E R N E R M A N 

U
nder 400- och 500-talen e. Kr. har man på Gotland icke 
sällan låtit den döde få med sig ett skrin av trä. Själva 
träet har förmultnat eller — i de fall då gravseden var 
bränning — förbränts, men bronsbeslagen, d. v. s. han

ken och märlorna, finnas stundom bevarade. I några fall äro han
karna mycket enkla och sakna då större intresse. I de flesta fall 
sluta emellertid ändarna i djurhuvuden, och hankarna genomgå då 
utvecklingar, vilka här med några ord skola vidröras. 

De ifrågavarande hankarna kunna indelas i 3 grupper. 
1) Med en gång omböjd ända. 
1 fig. 116 se vi fragment av en sådan hank, där djurhuvudet ligger 

tätt intill tenen, gjort i ett med denna, men dock fullt tydligt ur
skiljbart. På hanken fig. 117 ha djurhuvudena fullständigt smält 
ilmp med tenen, men ytterkonturerna av dem ses ännu, ehuru dege
nererade; omböjnngarna ha blivit ringar. 

Inom denna grupp finna vi även en annan utvecklingsserie. 
I fig. 118 ses djur med öppna käftar, som bita över något föremål. 

Över- och underkonturerna av djurhuvudena bilda bågar, på ytter
sidan en, på innersidan två, de senare sammanvuxna med själva hank-
tenen. I fragmentet fig. 119 har hela djuret förvanskats till sådana 
bågar, vilkas antal ökats med ytterligare ett par. På denna hank 
framträder ännu gränsen mellan hanktenen och f, cl. djurhuvudet 
fullt klart. På hanken fig. 120 är denna gräns utsuddad, och hålen ha 
därvid från halvcirkelformiga förvandlats till runda. Antalet bågar 
eller f. d. bågar har ökats med ännu ett par. 
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Fig. 116. 
Bronshank. Lilla Bjärges, 
Lau sn, Gotl. Statens Hist. 
Mus., Stockholm, Inv.-nr 

18703:53'. «/«. 

Fig. 118. 
Bronshank. Lilla Bjärges, Lau sn, 

Gotl. 18703: utan special-ur. 2/3. 
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Fig. 120. 
Bronshank. Barshaldershed, Grötling

bo sn, Gotl. 19055: A. Vs. 

Fig. 121. 
Bronshank. Salands, Lindö sn, 

Gotl. 11615. Va. 
1 Samtliga här avbildade föremål tillhöra nämnda museum, varför vid 

efterföljande bilder ondast inv.-nr utsattes. 
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Fig. 122. 
Bronshank. Hablingbo sn, Gotl 

8603:6. Vs. 

Fig. 123. 
Bronshank. Barshaldershed, 

Grötlingbo sn, Gotl. 
7678:25. Vs. 

Fig. 124. 
Bronshank. Björkome, Västkinde 

sn, Gotl. 7347 A: grav 2. Vs. 

Fig. 125. 
Bronshank. Barshaldershed, Fide sn, 

Gotl. 7678:30. Vs. 
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Fig. 126. 
Bronshank. Broa, Hälla sn, Gotl. 

15600:1a. Vs. 

Fig. 127. 
Bronshank. Havor, Hablingbo sn, 

Gotl. 8064: grav 169. Vs. 
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Fig. 128. 
Bronsfibula. 

Samma grav som 
fig. 117. Vs. 

Fig. 129. 
Bronsbygel. 

Samma grav 
som fig. 118, 

Vi. 

Fig. 130. 
Bronsfibula. Bjärge, Vallstena sn, 

Gotl. 14669. Vi. 

2) Med två gånger omböjd ända. 
På hankarna fig. 121 och 122 framträda de dubbla omböjningarna, 

ehuru de omböjda delarna äro sammanväxta, fullt organiskt. Däremot 
ha djurhuvudena å fig. 123 och 124 mist det organiska sammanhan
get med hankändarna, vilkas första omböjning smält ihop till en 
oval eller trekantig ögla. Även på hanken fig. 125 är sammanhan
get brutet; här är även avbrott vid övergången från mittpartiet till 
ändarna, och djurhuvudet är ytterst degenererat, varjämte dess mun 
har sammansmält med öglan. 

3) Utan omböjd ända. 
Hankfragmentet fig. 126 har ett väl utformat djurhuvud, som biter 

över en ögla. I fig. 127 är djurhuvudet ytterst degenererat, snarast 
förvandlat till två huvuden något liknande dem å fig. 125. 

Fyndkombinationerna bekräfta riktigheten av de utvecklingar, som 
här angivits. I alla de fall, då de typologiskt tidigare typerna före
komma i kombinationer, äro dessa tidigare än de kombinationer, vari 
de typologiskt senare typerna förekomma. Jag skall angiva dem här. 

Hanken fig. 116 är ett tillfälligt gjort fynd på gravfältet vid Lilla 
Bjärges i Lau socken och föreligger utan åtföljande föremål, men 
fig. 117 är funnen av Gabriel Gustafson i grav 176 på det stora grav
fältet vid Havor i Hablingbo socken, vilken grav bl. a. genom ett 
sent, med rankornerad rombisk fot försett korsformigt spänne, fig. 
128, kan dateras till den av mig i uppsatsen "En utvandring från Got
land och öns införlivande med sveaväldet" (Vitterhets Akademiens 
Handlingar 34:4) urskilda gruppen VI: 2, enligt min datering c:a 
475—c :a 550 e. Kr. 
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V 
Fig. 131. 

Remändbeslag av brons, Samma grav 
-om fig. 120. Vi. 

Fig. 133. 
Bronsfibula. Barshaldershed, 

Fide sn, Gotl. 
7581: grav 26. Vi. 

Fig. 132. 
överdel av bronsfibula, försedd med för
gyllda silverblcck och silvertrådar. Samma 

grav som tig, 133, Vi. 
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Hanken fig. 118 härrör från en visserligen icke sakkunnigt under
sökt grav på det nyssnämnda gravfältet vid Lilla Bjärges i Lau 
socken, i vilken f. ö. bl. a. hittades den lilla bronsbygeln fig. 129. Så
dana byglar tillhöra perioderna V: 2 (jfr Ä. E. G. fig. 549—551) och 
VI: 1 (t. ex. en sådan i en av Harald Hansson undersökt grav, Sta
tens hist. museum, inv.-nr 19056:3, å gravfältet vid Stora Hästnäs i 
Visby landsförsamling, i vilken bl. a. också fanns en sölja lik A. T. 
VIII:4, sid. 44, fig. 12), d. v. s. resp. tidsskedena c:a 325 (350)—c:a 
400 och c:a 400—c:a 475. Djurhuvudena på fig. 118 återfinnas f. ö. på 
hästfibulorna av form fig. 130, vilka äro typiska för period VI: 1. 
Hankfragmentet fig. 119, som — ävenledes osakkunnigt — upptagits 
på gravfältet vid Broa i Hälla, föreligger icke i upplysande kombina
tion. Däremot är hanken fig. 120, vilken anträffades tillfälligtvis å det 
stora gravfältet på Barshaldershed i Grötlingbo socken i en grav, 
där kand. A. Edle gjort en efterundersökning, funnen med bl. a. ett 
genombrutet, ledgångsförsett remändbeslag fig. 131, prytt med djur
huvuden typiska för min period VI: 2 och vidare med under denna tid 
vanliga spiralupprullningar. 

Hanken fig. 121 föreligger tyvärr som lösfynd (från ett gravfält 
vid Salands i Linde socken). Däremot tillhör fig. 122 ett visserli
gen sammanblandat fynd från Hablingbo socken (närmare fyndort 
okänd), där man dock genom föremålens patina kan urskilja ett 
brandgravfynd och ett skelettgravfynd. Hanken tillhör brandgrav
fyndet, i vilket bl. a. ingår en för period VI: 1 typisk fragmentarisk 
fibula med triangulär fot. Även hanken fig. 123, funnen vid icke sak
kunnig undersökning å gravfältet vid Barshaldershed, kan dateras 
till period VI: 1; tillsammans med den hittades bl. a. ett fragment av 
en fibula, fig. 132, försedd med förgyllda silverbleck och silvertrådar, 
typisk för period VI: 1. Den på ungefär samma stadium som fig. 123 
stående hanken fig. 124 bör däremot snarast dateras till början av 
period VI: 2; den upptogs av Fredrik Nordin i en grav på gravfältct 
vid Björkome i Västkinde socken tillsammans med bl. a. rester av 
ett starkt genombrutet remändbeslag likt Fvn 1909, sid. 307, fig. 100. 
Hankarna fig. 123 och 124 stå därför tydligen på övergången mellan 
perioderna VI: 1 och VI: 2. Tyvärr föreligger hanken fig. 125 som 
lösfynd (från gravfältet vid Barshaldershed, den del som tillhör Fide 
socken). 

Vad hankarna fig. 126 och 127 slutligen beträffa, är den förra vis-
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serligen framkommen vid sakkunnig undersökning — av Hans Hans

son — på gravfältet vid Broa i Hälla socken, men utan upplysande 

fyndkombination. Däremot ingår den senare hanken, som anträffats 

av Gabriel Gustafson i grav 169 å gravfältet vid Havor i Hablingbo, i 

en fyndkombination, som bl. a. innehöll en fibula, till överstycket lik 

fig. 133, men med nedtill avsmalnande fot, vilka former jag daterar 

till period V I : 2 och uppfattar som utvecklingar av fibulor från 

period V I : 1. Vi finna f. ö. å dessa fibulor l iknande degenererade 

djurhuvuden som å hanka rna fig. 125 och 127. 

Det framgår alltså, att fyndkombinationerna stämma väl överens 

med de typologiska utvecklingslinjer, som ovan uppdragits. J ag da

terar då till period V I : 1 (c:a 400—c:a 475) h a n k a r n a fig. 116, 118, 

121, 122, 126, till övergången mellan denna period och V I : 2 han

karna fig. 123, 124 och till den sistnämnda perioden (c:a 475—c:a 

550) hanka rna fig. 117, 119, 120, 125, 127. 

Z U S A M M E N F A S S U N G . 

B I R G E R NERMAN: Einige gotländische Kästchenhenkel aus der 

Völkerwanderungszeit . 

In gotländischen Gräbern des 5. und 6. Jalirhundorts n. Chr. werden bis
weilen bronzene Henkel zu Holzkästchen angetroffen (das Holz selbst ist 
vermodert öder verbrannt worden). Meistens endigen die Hcnkol in Tier
köpfe. Man känn da 3 Gruppen unterschciden: 1) mit einmal umgebogenem 
Ende, 2) mit zwoimal umgebogenem Ende, 3) ohne umgebogencs Ende. Die 
Entwicklung geht so vor sich, dass die Enden allmäblich ihren organischen 
Zusammenhang mit dem Mittelstab verliercn, woboi die Köpfe degenerieren 
und sogar vorschwinden. Die Abbildungen vcranschaulichen diese Entwick-
lungslinien: 

Grupp* 1 a: Abb 116 > Abb. 117 
1 b: „ 118 > „ 119 > Abb. 120 
2: „ 121, 122 > Abb. 123, 124 > Abb. 125 
3: „ 126 > Abb. 127. 

Die Fundkombinationcn bestätigon diese Entwicklungslinien. Ich datiere 
dio Henkel folgendormassen: 

Per. VI: 1 (za. 400—za. 475) Abb. 116, 118,121, 122, 126, 
Ubergang zwischen Por. VI: 1 und VI: 2 ,. 123,124, 
Por. VI: 2 (za. 475—za. 550) „ 117, 119, 120, 125, 127. 


