
Gravfyndet från Autsarve i Fole
Stenberger, Mårten
Fornvännen 297-311
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1940_297
Ingår i: samla.raa.se



GRAVFYNDET FRÅN AUTSARYE 1 FOLE 
AV 

M Å R T E N S T E N B E R G E R 

O 

A r 1935 gjordes vid Ardags i Ekeby socken på mellersta Got
land ett ovanligt fynd bestående av tvenne, nära intill var
andra under flat mark belägna hällkistor med skelett, av 

_vilka den ena tack vare förekomsten av ett par dräktnålar 
av järn och en bälteknapp av brons kunde tidsfästas till järnålderns 
äldsta skede.3 Under de år, som förflutit sedan dess, ha flera nya gra
var från samma tidsavsnitt kommit i dagen på Gotland, huvudparten 
skelettgravar men jämväl två eller tre brandgravar, och därmed har 
antalet kända gravförekomster på ön från denna tid erhållit en 
ytterst välkommen förstärkning. Det framstår alltmera klart, att jor
dandet varit ett gängse, uppenbarligen det rådande gravskicket på 
Gotland under ifrågavarande period. Viktigast bland de nyupptäckta 
gravarna är en hällkista, vilken sommaren 1938 framtogs vid Auts-
arve i Fole socken ett par mil öster om Visby. Till de övriga, efter 
1935 gjorda gravfynden återkomma vi i ett senare sammanhang i 
denna framställning. 

Fyndet från Autsarve i Fole kan med hänsyn till inventariet be
tecknas som det mest anmärkningsvärda gravfynd från järnålderns 
begynnelseskede, vilket tills dato blivit gjort på ön. Graven anträf
fades av en tillfällighet på själva gårdsplanen till den sydligaste par
ten i Autsarve, belägen mellan Kvisslings och Sojdungs invid och 
norr om landsvägen genom Fole till Bäl. Man var sysselsatt med pla
neringsarbeten på gården, när spadarna stötte på ett par resta hällar, 
vilket föranledde omedelbart avlåten anmälan i och för fyndets ve
tenskapliga undersökning. Det framgick av denna att stenarna till
hörde en i nordost—sydvästlig riktning anlagd kista, byggd av kalk-
stensflis och belägen på obetydligt djup under nuvarande markyta. 
Då platsen länge varit föremål för allsköns verksamhet, är det ju 

1 M. S t e n b e r g e r , Gotland och den äldsta järnålderns gravskick, 
Fornvännen 1936. 
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möjligt att ett ursprungligen 
över gravrummet förekomman
de röse eller en stensättning 
av något slag avlägsnats i se
nare tid, men enär inga spår 
efter en ytlig stenanordning 
kunde iakttagas vill det före
falla som mest sannolikt, att 
kistan från början saknat syn
ligt minnesmärke av varakti
gare material. Jordmånen ut
gjordes av sand. 

Kistan har liksom den ena 
Ardagskistan varit rektangu
lär till formen. Täckhällar 
saknades men ha att döma av 
enstaka, inuti kistan förekom
mande och högt liggande kalk
stensflisor ursprungligen fun
nits, ehuru de sedermera till 
större delen avlägsnats vid 
planeringsarbeten eller dy
likt. Stenläggning i bottnen 
förekom ej. Kistans nordöstra 
parti var till stor del förstört; 
här fattades gavelhällen även
som ett par av sidohällarna. 

Denna åverkan hade emellertid skett i samband med gravens på
träffande, innan man ännu fullt insett förekomstens egenskap av 
gravfynd. Jordlrycket hade försatt ett flertal av långsidornas hällar 
i ett starkt lutande läge över det trånga, vid bottnen endast c:a 50 cm 
breda gravrummet. 

Gravens plan återgives i fig. 1. Kistan inneslöt ett skelett av män
niska, troligen av kvinnligt kön, vilket vilade i utsträckt ställning på 
vänster sida. Frånsett skallen, vilken skadats av ett spadhugg, be
fann sig skelettet i mycket gott tillstånd (jmfr fig. 2, som visar gra
ven efter det de stupande hällarna med undantag av en blivit bort
tagna för möjliggörande av skelettets frampreparering). 

Fig. l . 
Plan av hällkistan vid Autsarve i Fole. 

Abb. 1. Plan der Steinkiste bei Autsarve, Ksp. 
Fole. 
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De den döda åtföljande föremålen voro samlade i närheten av kra
niet. Omedelbart framför pannan och med udden riktad mot norr låg 
en tämligen väl bibehållen dräktnål av järn (nr 1 på planen). Mellan 
denna nål och kraniet kunde på ett tidigt stadium av utgrävningen 

Fig. 2. 
Graven vid Autsarve i Fole från öster (kistans hällar så när som en borttagna). 
Abb. 2. Das Grab bei Autsarve, Ksp. Fole, von Osten (die Steinplatten der Kiste bis 

aut eine wcggenommen). 

framprepareras en oredig samling starkt förrostade, delvis sönder
smulade och vid varandra hopsintrade järnföremål, bland vilka läto 
sig urskilja delar av ännu cn dräktnål, en tämligen kraftig, slät ring 
samt till nålen hörande stycken av kedjelänkar (2). Något nedanför 
denna föremålsgrupp låg för sig en liten flat ring av järn. Slutligen 
framkom invid och till vänster om bröstkorgens övre del en förhål
landevis välbevarad bältehake av järn (3). Detta var hela inven
tariet, en samling till det yttre skäligen oansenliga järnföremål men 
icke desto mindre av mycket stort intresse. 

Med avseende på föremålens läge i graven skulle man i första hand 
vilja räkna med att en betydande rubbning ägt rum, samtidigt med 
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eller efter jordfästningen. De båda dräktnålarna och de dem till
hörande kedjedelarna, vilka av den levande böra ha burits strax ne
danför axlarna, lågo grupperade vid den dödas panna, och bälte
haken, som rimligtvis haft sin plats vid midjan, befann sig i nivå 

Fig. 3. 
Autsarve i Fole. 

Abb. 3. Autsarve, Ksp. Fole. 

med. axlama. Att en så stark förskjutning av dräkten skett i samband 
med själva gravläggningen att föremålen erhållit dessa onormala lä
gen förefaller dock föga sannolikt, och ej heller kan deras gruppering 
ha förorsakats genom senare skedd åverkan i gravrummet, exempel
vis genom djur, eftersom skelettet var intakt. Ett ursprung
ligt nedläggande av föremålen såsom gåvor på do platser, de intogo 
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vid utgrävningen, är ej heller troligt, särskilt med hänsyn till bälte
haken, vilken näppeligen kan betraktas som ett gravoffer. Man skulle 
under dessa omständigheter snarare vilja draga den slutsatsen att 
föremålen haft sin plats på ett klädesplagg, vilket lagts eller dragits 
över den dödas huvud, dä framför allt nålgarnityrets läge får en rim
ligare förklaring. Nålarna med deras tillbehör ha sedan rutschat ned 
framför den dödas huvud, efter att från början förmodligen ha suttit 
nära intill varandra upptill på plagget. På ett liknande sätt låter sig 
även det extremt höga läget för bältehaken förklara, vare sig bältet 
med denna varit på något sätt vidfäst klädesplagget eller i samband 
med gravläggningen bundits kring den dödas överkropp. 

Fig. 3 visar inventariet i det tillstånd, det nu befinner sig efter den 
omedelbart etter utgrävningen företagna konserveringen. Först ge
nom denna lät sig fyndets karaktär någorlunda avgöra. Såsom fram
går av bilden består det av två likformade nålar av järn med inrul
lade huvuden samt brett, sköldformat halsveck (3:1—2). Den ena 
nålen är nämnd redan i det föregående. Fastrostade vid den andra 
nålen (3: 2), vilken endast är i fragmentariskt behåll, sitta dels vid 
huvudet delar av en eller två järnringar och dels längre ned på stjäl
ken ännu en ring jämte stycken av en kedjelänk, samlade till ett litet 
nystan. I detta nystan befinner sig tydligen ytterligare en ring av lik
nande slag som de ovannämnda. Till samma föremålskombination 
men möjligen ej sinsemellan sammanhörande hänföra sig utan tvivel 
de två ringfragraenten 3:3. Ett föremål för sig utan samband med 
nålgarnityret utgör den lilla, flata ringen 3: 4. Vidare ingår i fyndet 
en till ungefär halva sin storlek bevarad rund liten järnplatta (3: 5) 
och slutligen bältehaken av järn (3: 6).2 

Den i sin helhet bevarade nålen har en längd av 14,9 cm och den 
andra har troligen varit lika lång. Nålarna äro fullt identiska. Nå
gon ornering på skölden förekommer ej, men det är förenat med stor 
grad av sannolikhet alt sådan ursprungligen funnits såsom förhål
landet är hos andra, på Gotland funna dräktnålar av järn, tillhö
rande denna föremålsgrupp.3 Såsom typ betraktade äro dessa nålar, 
tyskarnas »Kropfnadeln», ytterst allmänt företrädda i den nordväst
tyska urnegravskiilturen, där de förekomma i en mängd varianter. 
Utvecklingen tycks ha fört från enklare former till sådana med ri-

2 Fyndet tillhör Stat. hist. mus. och har inv. nr 22088. 
3 O. A l m g r e n , Die ältere Eisenzeit Gotlands, fig. 6. 
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käre utbildade och profilerade huvuden. De i Folefyndet ingående nå
larna, vilka ha sina nära motsvarigheter i de två jämnålarna från 
den ena Ardagskistan,4 äro med den breda, ovalformade skölden att 
anse som en gotländsk lokalform. Detsamma är såsom Almgren fram
hållit fallet med övriga, på Gotland funna nålar av denna huvud
form,5 en omständighet av vikt med avseende på järnnålarna, då den 
ådagalägger ett inhemskt smide, vilket redan vid denna tidpunkt var 
mäktigt ett visst självständigt skapande på grundval av utifrån lå
nade former. 

Om följaktligen de två nålarna ej kunna sägas utgöra någon nyhet 
i den gotländska fornsaksmiljön, presentera ringarna jämte kedje-
länksfragmenten en detalj, som hittills ej blivit påvisad vare sig i got
ländskt eller fastlandssvenskt material från här gällande skede. Dessa 
föremål äro emellertid svårt upplösta av rost och dessutom i så stor 
utsträckning krossade i småbitar, att ett säkert angivande av deras 
ursprungliga utseende och inbördes sammanhang ej är möjligt. Vi ha 
emellertid att göra med kedjedelar, hopfogade av små ovala ringar, 
vid vilkas yttre ändar de större ringarna böra ha hängt. Dessa ringar 
av större format ha på ett eller annat sätt varit vidbundna nålarna. 
Ringarna förefalla ha varit fyra till antalet. Det är möjligt att garnity-
ret utgjorts ej av en utan av två länkar, vardera försedd med en ring 
i ömse ändar, ehuru en kedja med två ringar i varje ända också är 
tänkbar. Länkarna kunna ej ha varit fast förenade med nålarna. De 
torde i stället ha hängt lösa vid nålarnas huvuden och förmodligen ha 
ringarna trätts över nålhuvudena vid påsättandet samt därefter vilat 
i de sköldformiga halsiitbuktningarnas konkava parti. Genom kedje-
kopplet ha nålarna haft en funktion, vilken i princip motsvarat brons
ålderns fibula, de böra med andra ord framtill ha sammanhållit ett 
klädesplagg. 

Icke minst anmärkningsvärd är bältehaken. Den saknar motsva
righet i svenska fynd. Den har såsom framgår av avbildningon, fig. 
3: 6, formen av en svagt välvd, närmast tresidig, tämligen tunn järn
platta, vars avsmalnande främre del är omböjd till en flat, framtill av
rundad krok eller hake. I den bredare ändan synes föremålet ha ägt 
en nit med flått, rundat kvadratiskt huvud. Denna sistnämnda detalj 
är likväl långt ifrån säker med anledning av att pjäsen är åtskil-

1 M. S t e nb e r ger, a. a. 
5 O. A 1 m g r o n, a. a., sid. 1. 
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ligt deformerad i den bredare ändan, men det synes vara mest troligt 
att denna över bältehakens övriga plan belägna skålla markerar en 
nit. I så fall har denna nits uppgift varit att förena föremålet vid ena 
ändan av bältet. Då har troligen i den andra remändan suttit den 
lilla flata järnring, fig. 3:4, vilken hittades i isolerat läge mellan 
kedjesättet och bältehaken vid skelettets vänstra sida. Med hake och 
ring har bältet kunnat fästas ihop. Ändamålet med den fragmen
tariska, från början troligen kretsrunda järnplattan fig. 3: 5 har jag 
ej kunnat utröna. Den är åtskilligt för stor för att ha tjänstgjort som 
nitbricka på bältehakens undersida. 

Alla föremål i detta fynd äro alltså gjorda av järn, nålarna, kedje-
länksstyckena, bältehaken, det finns ej spår av brons. Redan detta är 
ett förhållande av viss betydelse vid ett försök till datering av fyn
det, då det hänvisar till ett — må vara kortvarigt — skede, under vil
ket järnet i den inhemska tillverkningen blivit smyckemetall av första 
ordningen på bronsens bekostnad. 

Nålar av föreliggande form äro en utveckling ur Hallstattidens 
svanhalsnålar och tillhöra inom den nordvästtyska urnegravskultu-
ren ett skede i huvudsak liggande mellan dessa senare och uppträ
dandet av fibulor tillhörande La Téne-I-schemat. I Osttyskland lever 
svanhalsnålen in i tidig La Ténetid.0 Folenålarna hänföra sig till 
den nordiska järnålderns begynnelse, i nordvästra Tyskland motsva
rande Jastorf a—b. Huvudutbredningsområdet för nåltypen är Jyl
land, Schleswig-Holstein, Hannover och västra Mecklenburg, även
som Sachsen, till vilket senare område typen torde ha förts från 
Nordvästtyskland. I enstaka fall kunna de hithörande nålarna vara 
förenade med kedjelänkar,7 ett bruk, som emellertid vunnit särskild 
tillämpning vid sammanlänkandet av fibulor och andra dräktsmyc
ken under tidig järnålder.8 

• E. P e t e r s e n , Die fruhgermanische Kultur in Ostdeutschland und 
Polen, Berlin 1929, sid. 103. 

7 S. MUller , Ordning af Danmarks Oldsager, II, Köbenhavn 1888—95, 
fig. 37. — J. M e s t o r f , Vorgeschichtliche Alterthiimer aus Schleswig-
Holstein, Hamburg 1885, fig. 424. 

8 A. K i e k e b u s c h , Der Kettensmuck der vorrömischen Eisenzeit, 
Praehist. Zeitschrift VIII, 1916. — W. F r e n z el, W. R å d i g u. O. 
Reche , Grundriss der Vorgeschichte Sachsens, Leipzig 1934, sid. 412, 
fig. 268. 
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Med nålar av anfört slag förena sig på kontinenten bandformiga 
bältehakar, tidigast av järn, sedermera vanligen tillverkade av brons, 
samt till dessa anknutna bälteringar. Den i Folegraven påvisade 
fyndkombinalionen är mycket karakteristisk för Jastorfkulturen. En 
fullkomlig parallell till den gotländska bältohaken tycks vara svår att 
finna, detta särskilt med hänsyn till den supponerade niten i basän
dan. Till Jastorf a—b-stadiet höra små tresidiga eller avlånga, band
formiga hakar med krok i den främre och oftast omböjd fästetunga, 
i den bakre ändan, vilka enligt Schwantes utgått från de vanligen små 
bältehakar från Hallstattid, vilka karakteriseras av dubbelflikig fäste-
lunga,9 d. v. s. bältohakar »mit schwalbenschwanzförmigem Haften-
de».10 En Folehaken tämligen närstående bältehake av järn avbildas 
av Knorr från Schleswig-Holstein, tresidig och tvärt avskuren bak
till samt i den bakre ändan försedd med tre nitar.11 De i Nordväst
tyskland förekommande bältehakarna äro alltså ej fullt lika den got
ländska formen och ej heller äro identiska paralleller för handen 
från Bornholm, men Gotlandshakens samhörighet med den nordväst-
tyska kulturkretsen kan ej dragas i tvivelsmäl. De från östgennanskt 
håll från samma tid härrörande, oftast tvådelade bältehakarna äre 
formellt så avvikande från vår form, att något omedelbart sambatid 
med dem ej kan ifrågasättas. Under mera framskriden tid, Jastorf c 
och senare, bli de nordvästkontinentala bältehakarna längre samt 
förses med nitat tvärgående remfäste. Samtidigt bli de till bältet 
hörande ringarna utrustade med smalt, bandformigt fästebeslag. 
Bältehaken från Fole torde liksom de i fyndet ingående nålarna vara 
att uppfatta som en gotländsk lokalform. 

Folefyndet hänför sig som förut anförts till Jastorf a—b-skedet, 
vilket vanligtvis plär förläggas till tiden 600—400 f. Kr. Det visar 
exempel på ett inhemskt järnsmide, vilket bör ha passerat försöks
stadiet, ty formerna bära vittne om god förtrogenhet med ma
terialets behandling — exempelvis kedjelänkarna — och utgöra där
jämte lokalutvecklingar. Dessa förhållanden hänvisa till ett relativt 

• G. S c h w a n t e s , Die ältesten Urnenfriedhöfe bei Uelzen und Liine
burg, Hannover 1911, sid. 5, även not 11. 

10 H. S e g e r , Beiträge zur Urgeschichte Schlesiens, Schles. Vorzeit, 
N. F. II, 1902, sid. 29, fig. 36. 

u F. K n o r r , Friedhofe der älteren Eisenzeit in Schleswig-Holstein, 
Kiel 1910, fig. 67. 
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avancerat tidsavsnitt. En något snävare datering av fyndet torde ej 
vara omöjlig att åvägabringa. 

De båda nålarnas bredovala »sköldar» erinra i någon mån om bå
garna till vissa i Nord- och Östtyskland under den tidigare järnål
dern förekommando bandformiga armborstfibulor, nämligen sådana 
av Kaulwitzertyp. Detta kan vara en tillfällig likhet, men man får å 
andra sidan oj alldeles bortse från möjligheten att denna detalj i nå
larnas formgivning utgör en återverkan från fibulor av anfört slag. 
AU en sådan växelverkan understundom skett i dekorativt avseende 
mellan tidiga fibulor och nålformer synes framgå av vissa förhållan
den. Den profilering, som kännetecknar foten hos åtskilliga tidiga 
La Ténefibulor och huvudena till en del nordtyska »Kropfnadeln», 
är ett dylikt gemensamt dekorativt element.12 

Den breda och tämligen stora bältehaken i Folefyndet synes sna
rast hänvisa till ett stadium mellan de äldsta och relativt korta ha
karna från Jastorf a-skedet och den mellersta La Ténetidens långa, 
bandformiga bältehakar; för ett sådant mellanstadium skulle möjli
gen också fästeanordningen i bakändan kunna tala. Under Jastorf b 
blir det allt vanligare med kedjelänkar som sammanbindande delar pä 
vissa smyckeformer, och det är tydligt att bruket med smycken av 
sådant slag tillhör slutet av den äldsta järnåldern och början av La 
Ténetidon.13 

Med stöd av det ovan sagda torde vi vara berättigade att förlägga 
Folefyndet till en tid, motsvarande Jastorf b, alltså det femte århund
radet f. Kr., och troligen snarare till dettas förra än dess senare hälft. 
Det bör ha varit under detta och eventuellt också en del av det 
sjätte århundradet, som den inhemska järnåldern tagit sin blyg
samma och trevande början på Gotland — här alltså bortsett från 
det berättigade uti alt tala om en Hallstattfärgad sen bronsålder, 
sammansatt av dels inhemska bronsåldersformer och dels sådana av 
kontinentalt järnålderssnitt —, en järnålder, då man på ön börjat till
verka vissa enkla smycken av järn ävensom en del smärre, skärande 
redskap. 

Denna Gotlands äldsta, verkliga järnålder har under senare år trätt 

" K . T a c k e n b o r g , Die Kultur der friihen Eisenzeit in Mittel- u. 
Westhannover, Hildesheim u. Leipzig 1934, sid. 15. 

13 Jfr även A. B j 0 r n, To markfunn fra den eldste jernalder, Det Kgl. 
Videnskabors selskabs skrifter 1935, sid. 25. 

20 — Fornudnnen 1940. 
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allt tydligare fram genom nya gravfynd. Här föreligger ej anledning 
att närmare ingå pä dessa fynd, men de skola likväl i korthet rela
teras som komplettering till tidigare gjorda framställningar i ämnet. 
Vid Ardags i Ekeby socken, omedelbart invid platsen för de därstädes 
1935 framtagna kistgravarna, undersöktes 1936 en dubbelgrav under 

en enkelt byggd, övervallad och nå-
a M got oregelbunden stenkrets. Gra-
1 I ven innehöll två skelett av män-
ja $ f niskor, det ena liggande ovanför 
^ _ j det andra. Skeletten voro åtskilda 

W J av ett gruslager. Inga fynd av fö-
s T I remål gjordes i någondera graven. 

' År 1937 framtogs på samma plats 
en ofullständigt uppförd hällkista, 
inneslutande ett människoskelett, 
men dessvärre var även denna grav 
fyndlös. Det kan likväl ej råda tvi
vel om att dessa två gravar till
höra samma tid som de två andra, 
här tidigare framtagna hällkist-
gravarna, alltså den äldsta järn
åldern. Här föreligger följaktligen 
ett flatmarksgravfält frän järnål
derns begynnelse på ön. 

Vid Grinds i Vallstena socken 
framgrävdes 1937 ett på allenast c :a 
50 cms djup under markytan och 

direkt i gruset vilande människoskelett, av allt att döma härrörande 
från ett barn. På bröstet låg en »Kropfnadel», gjord av en slät, trind 
bronsten (fig. 4: l) .1 4 

En båtformig hällkista av från Gotland tidigare bekant slag un
dersöktes 1934 vid Slite i Othems socken, varvid som enda föremål 
tillvaratogs en bronsnål av typ Ä. E. G. fig. 9 med utsmitt och inrul
lat huvud (fig. 4: 2).15 Kistan hado med all sannolikhet inneslutit ett 
raänniskoskelett, men spår efter ett sådant uppges likväl ej ha blivit 
iakttaget vid undersökningen. 

" S. H. M. inv. nr 21826. 
u S. H. M. inv. nr 20753. 

i . 
Fig. 4. 

1. Grinds i Vallstena. 2. Slite Othem. 
Abb. t. ]) Grinds, Ksp. Vallstena. 2) Slite 

Ksp. Othem. 
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Vid Sojdungs i Fole socken, ej långt från platsen för det här när
mare beskrivna gravfyndet från Autsarve, anträffades vid grävnings-
arbeten 1939 hälften av en halsring av brons med imiterad torsion 
av huvudtypen Ä. E. G. fig. 16 samt jämte denna en bronshalsring av 
från Gotland ej tidigare känt slag, nämligen av typen Ä. E. G. Text-

Fig. 5. 
Sojdungs i Fole. 

Abb. 5. Sojdungs, Ksp.' Fole. 

fig. 3, karakteriserad av trind mittdel samt tillplattade, tvärt avskurna 
ändar, vilka gripa i varandra förmedelst en urtagning i den ena och 
en flikformad hake i dcu andra ändan (fig. 5). Den trinda mittdelen 
på denna senare halsring saknar ornering, medan enkel, geometrisk 
sådan kan spåras på ändplattorna. De båda ringarna hade hittats till
sammans med starkt upplösta delar av ett människoskelett, varför 
några tvivel om fyndets egenskap av gravfynd ej kunna resas. 

Vidare äro att nämna lerkruksbitar härrörande från ett, möjligen 
två kärl med innehåll av brända ben, vilka påträffats vid Angelbos 
i Lärbro socken 1938.10 Flera av lerkärlsbitartia äga vinkelformad 
profil samt en ornering av i växlande riktning intecknade grova streck 

'• S. H. M. inv. nr 22164. 
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(fig. 6). Dessa förhållanden placera denna förekomst, vilken ej läm
nat föremål av metall, i början av järnåldern. 

Slutligen utgrävdes sommaren 1939 vid Klintegårda i Västkinde en 
brandgrav av ovanlig beskaffenhet, bestående av ett lågt, runt röse 
och under deltas centrum en djup grop, vilken var fylld med brända 

Fig. 6. 
Angelbos i Lärbro. 

Abb. 6. Angelbos, Ksp. Lärbro. 

ben och därjämte innehöll 4 järnnålar, därav 2 raka och 2 med in
rullat huvud samt sköldformigt halsveck av samma huvudtyp som 
Autsarvegravens.17 

Härmed är antalet kända gravfynd från denna tid på Gotland uppe 
i 24, eventuellt 25, därav 20 skelettgravar och 4 eller 5 brandgravar. 
Kartan fig. 7 åskådliggör den geografiska fördelningen av dessa fynd 
och såsom därav framgår äro de i huvudsak lokaliserade till det nord
liga och mellersta Gotland och där framför allt till ett begränsat in
landsområde öster om Visby. Huruvida denna topografiska situation 
äger någon särskild innebörd är ännu för tidigt att uttala sig om; i 
detta avseende få framtida undersökningar och fynd lämna närmare 
besked. Men jämväl de lösa fynden från detta skede äro i stor ut
sträckning komna från de mellersta delarna av Gotland. 

17 Platsen för detta fynd är ej inlagd på översiktskartan sid. 309. Graven 
undersökt av docent Holger Arbman. 



• gravt 
A <sÅe/eééyrau> 
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Fig. 7. Gravfynd från äldsta järnåldern på Gotland. 
Abb. 7. Orabiund aus der ä l testen Fiscnzeit (iotlaiuis. 

t/t = Grabtcld. • -= Skele t tgrab . • - Brandgrab . 
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I det arkeologiska materialets sammansättning kan man iakttaga 
den äldsta järnålderskulturens på Gotland nära anknytning till såväl 
den nordvästra som den östra delen av den germanska kulturvärl
den pä kontinenten. Det västra området med dess på Hallstattinfly-
telser grundade, strängt särpräglade germankultur kännetecknas av 
en rikt representerad, ehuru ytterst artfattig formvärld, för vilken 
järnet spelat en anmärkningsvärt stor roll vid tillverkningen av smyc
ken och dräkttillbehör. Fynden i denna kulturkrets bestå huvudsak
ligast av olika nålar, bältehakar och bälteringar samt enstaka lokalt 
formade fibulor av Hallstattkaraktär. Här grundlades tidigt en in
hemsk järnålder, må vara en torftig sådan, vilken emellertid sedan 
utan avbrott övergick i en av La Téneinflytelser starkt påverkad 
järnålderscivilisation. 

Under den äldsta järnåldern har emellertid Gotland alltfort uppe
hållit sina gamla, sydöstliga förbindelser, ståtligt verifierade under 
bronsålderns slut, då den kontinentala järnålderskulturen förenade 
sig med den nordiska bronsålderns former, av exempelvis ett sådant 
fynd som Eskelhemsdepån. Dessa förbindelser synas för öns del ha 
upprätthållits i begränsad omfattning ännu vid slutet av den första 
La Téneperioden.18 1 denna östliga kontinentala kulturkrets spelade 
emellertid järnet en jämförelsevis blygsam roll, och en verklig, in
hemskt uppburen järnålder förefaller ha inträtt i nordöstra Tyskland 
först vid slutet av den mellersta La Téneperioden. 

Vid tiden omkring 300 f. Kr. f. avbrytas till synes förbindelserna 
fullständigt mellan Gotland och omvärlden i sydost för en tid av 100 
—150 år framåt. Det är knappast att förmoda att nya fynd skola 
komma från det hållet, ägnade att överbrygga klyftan mellan denna 
avtynande gotländska Hallstattjärnålder med ett sent inträdande, 
svagt keltiskt inslag och vår nordiska järnålders tredje period. Det 
uppstår ungefär samtidigt en nära nog total fyndbrist även i sydost 
på andra sidan Östersjön. För närvarande tyder i vårt material 
ingenting på upprätthållen kontakt med dessa länder och ej heller 
med länderna i sydväst, men det skulle ingalunda förvåna om i en 
framtid nya fynd skulle leda i bevis fortsatt samgång mellan 
Gotland och den nordvästgermanska världen. Det måste vara från 
väster och västgermanskt håll, som gotlänningarna på ett tidigt sta-

18 B. N e r ra a n, Några Gotlandsfynd från äldsta järnåldern, Gotlandica 
till Nils Lithberg 1933, sid. 151. 
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dium lärt sig konsten att framställa j ä rn och behandla det, och det 

vore därför i viss mån anmärkningsvär t , om ej dessa befruktande 

förbindelser med nordväst ra Tyskland upprät thål l i ts även under det 

gåtfulla övergångsskedet mellan vår första och tredje järnålders

period. Under den s is tnämnda perioden ä r väsentligen Nordvästtysk

land förmedlande part . Svaret på detta spörsmål kommer nog att i 

sinom tid lämnas av nya fynd frän ön. 

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

MÅRTEN STENBEBGER: Der Grahfund von Autsarve im Ksp. 
Fole. 

Verf. berichtet iiber einen Grabfund, der im Sommer 1938 bei Autsarve, 
Ksp. Fole, auf Gotland gemacht wurde. Der Fund bestand aus einer Stein
kiste mit einem Skelett wahrscheinlich weiblichen Geschlechts (Abb. 1—2), 
das auf der linken Seite in ausgestreckter Lage ruhte. Neben und dicht 
unterhalb des Schädels wurden einige fiir Gotland ungewöhnliche Gegen
stände angetroffen, nämlich zwei Kropfnadeln aus Eisen mit dazugehörigen 
Kettengliedfragmenten und eisernen Ringen, ferner ein kleiner platter, run-
der Ring aus Eisen sowie ein ziemlich wohlerhaltener Giirtelhaken aus dem
selben Metall (Abb. 3). Die Gegenstände datieren den Fund in die älteste, 
einheimische Eisenzeit Gotlands, 600—400 v. Chr., und sind bcdeutungsvoll 
nicht zum wenigstcn deshalb, weil sie örtliche Formen zn sein scheinen, 
dio darauf hindcuten, dass auf der Insel schon zu jener Zeit Eisenschmiedc-
arbeit auf Grund von aussen her entlehnter Formen betrieben wurde. Der 
Fund weist auf Nordwestdeutschland und durfte der Periode Jastorf b an
gehören. Verf. berichtet uber die iibrigen in den letzten Jahren gemachten 
Grabfunde aus der ältesten Eisenzeit Gotlands •— die bisher bekannten Grä
ber auf der Insel aus dieser Zeit belaufen sich aut 24—25, davon 20 Skelett-
gräbor und 4 öder 5 Brandgräber — und bezeichnet es als wahrscheinlich, 
dass kiinftige Fundo den Beweis erbringen werden fiir ein fortgesetztes 
Zusammengehen der gotländischen Kultur und der nordwestdeutschen Ur-
nengrabkultur auch während der Jahrhunderte, die zwischen der Zeit des 
Fundes von Autsarve und der keltischen Eisenzeit des Nordens liegen. 


