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Abstract
The intention of this paper is to explore the contacts between the Swedish province of
Scania and Southeastern Europe in the Migration Period. This has been done through
comparative studies of four object categories. Parallels to glass, horse trappings, jewellery
with inlays and sword decorations found in Scania have been studied in southeastern and
central Europe, as well as the cultures of peoples involved in the Migration processes. The
conclusion is that contacts were upheld in several ways: through trade, exchange, alliances
and gifts. Old trade routes along the Vistula were used in the south-easterly direction to the
Pontic area but were changed to the Moravian Gate in the latter half of the period, while
westerly routes probably worked most of the time. The Heruls are thought to have been an
important link between Scandinavia, Southeastern Europe and the Huns.
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1. Inledning
1.1 Introduktion
Skånes geografiska läge under en tid då havet var det viktigaste transportmedlet, väcker
föreställningar om livliga förbindelser med trakterna på andra sidan Öresund, Nordsjön och
Östersjön, båtfärder upp för Central- och Östeuropas floder och utbyten med andra folk.
Skandinaviska kontakter med södra Europa och romarriket under romersk järnålder, liksom
dess intensiva och omfattande utbyten under vikingatiden är välkända och omskrivna, men
flera frågetecken och olika uppfattningar har funnits om vad folkvandringstiden har haft för
inverkan på Skandinaviens samhällsutveckling och kontinentala kontaktnät.
Hade folkvandringarna någon effekt på nordbornas tidigare kontaktnät? Var nordborna
delaktiga i den allmänna utvecklingen av samhällsskicket mot bildandet av kungadömen?
Hade de någon uppfattning om kristendomen? Några forskare har menat att vissa folk
under folkvandringstid kunnat föra Sydskandinavien närmre händelserna på kontinenten än
man tidigare anat.
Ett sätt att söka svar på dessa frågor är att undersöka de arkeologiska källorna och försöka
härleda deras ursprung.
Mycket har skrivits om de kontakter som Skandinavien upprätthöll med Västeuropa, i
synnerhet med de brittiska öarna och med det frankiska riket, vars situation under denna tid
är ganska välkänd. Lite annorlunda förhåller det sig med läget längre österut, kanske för att
området mellan Skandinavien och Svarta havet inte ingick i romarriket och alltså inte blivit
lika väl skriftligt dokumenterat. I arkeologisk litteratur och i fyndbeskrivningar nämns ofta att
ett föremål uppvisar inflytande från eller att dess ursprung måste vara Central- eller
Östeuropa, Svarta havet eller Donauområdet. Jag bestämde mig för att undersöka vad detta
innebär.

1.2 Syfte och frågeställningar
Avsikten med uppsatsen är att försöka klargöra graden och typen av kontakter mellan
Skåne och Sydosteuropa under folkvandringstiden. Vilka kulturer och folk har kunnat
påverka dåtidens samhällsbildningar i Sydskandinavien? Jag utgår ifrån att den materiella
kulturen, dvs. föremålen, i någon mån kan belysa hur dessa kontakter kan ha sett ut.
Följande frågeställningar ska diskuteras:
1. Vilka motsvarigheter till skånska föremålsfynd går att finna i Central/Sydosteuropa?
2. På vilket sätt/vilka färdvägar kan dessa föremål ha kommit till Skåne?
3. Kan vissa av dessa föremål ha tillverkats på plats i Skåne?
4. Vilka likheter och skillnader fanns mellan de skånska och central-/sydosteuropeiska
samhällena?
5. Vilken roll kan a) hunnerna b) herulerna ha spelat för förekomsten av sydosteuropeiska
föremål i Skåne?
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1.3 Material och avgränsning
Jag har valt att begränsa mig till fyra fyndkategorier från folkvandringstid i Skåne där
föremålen har ansetts ha ett ursprung eller en förebild i Sydosteuropa och att jämföra dem
med deras motsvarigheter på kontinenten. Att jag begränsar mig till Skåne som
utgångspunkt betyder inte att landskapet ska ses som en isolerad enhet. Tvärtom har
Skåne av flera forskare ansetts ingå i ett större regionalt område tillsammans med de
danska öarna/halvöarna Jylland, Själland, Fyn, Bornholm och möjligen sydligaste Norge. De
flesta av de fyndtyper som påträffats i Skåne finns också i Danmark, ofta i ännu större antal,
och i vissa fall i Norge. Visserligen begränsas Skåne naturligt av havet i tre riktningar men
då havet (och vattendrag av olika slag) under järnåldern snarare var ett
kommunikationsmedel än ett hinder, behöver inte det innebära en politisk/social gräns.
Däremot har t.ex. Charlotte Fabech gett Skåne en särställning som ett gränsområde mellan
de gryende Dana- och Svearikena.
Föremålskategorierna som jag valt är glaskärl, hästutrustningar, smycken med inläggningar
och svärdsutsmyckningar. Dessa tillhör nämligen det bäst bevarade materialet från
folkvandringstiden liksom andra föremål av ädelmetall, t.ex. solidi, guldbrakteater och s.k.
guldgubbar. De senare har jag dock valt bort av utrymmesskäl, då deras ikonografi varit
föremål för omfattande forskning (av bl.a. Lotte Hedeager). Mitt mål har heller inte varit att
göra en fullständig inventering av material med sydosteuropeisk anknytning, det hade blivit
en alltför stor uppgift för detta arbetes tids- och utrymmesbegränsningar, utan endast att
diskutera vissa föremål och föremålsgrupper för att belysa de kontakter som förekom med
detta område.
Vad beträffar den historiska delen om folkvandringstiden i Europa begränsar jag mig till en
översikt av den generella utvecklingen i Europa innanför och i omgivningen av romarrikets
gränser utom de brittiska öarna, som jag helt utelämnar då de inte berörs av
frågeställningarna i denna uppsats. För att belysa vilka inflytanden som kunnat nå
Sydskandinavien presenterar jag några av de folkgrupper som under perioden dominerade
folkmyllret på kontinenten, med viss tonvikt på hunnerna som orsak till omvälvningarna, och
på herulerna med sin omtvistade skandinaviska bakgrund. Då handels- och färdvägar kan
vara indirekta och kontakter och utbyten kan äga rum i många etapper över vida
geografiska områden i flera väderstreck, är det naturligt att i detta ämne även beröra Västoch Centraleuropa. För att kunna se förändringar i import- och kontaktvägar i början av
perioden har jag tagit med några föremål som daterats till vad som strikt arkeologiskt räknas
som sen romersk järnålder, dvs. sista hälften av 300-talet.
Då jag i många fall inte har möjlighet att studera de faktiska fysiska föremålen, är jag, i
synnerhet när det gäller det kontinentala materialet, huvudsakligen hänvisad till bildmaterial
och beskrivningar i litteratur och kataloger.
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1.3.1 Källkritik
Mitt urval av fyndmaterial innebär att fynden representerar ett övre samhällsskikt, men
troligen därmed ett sådant som verkligen på olika sätt haft förbindelser med kontinenten och
kunnat påverka sin hemtrakt.
Det råder ofta olika meningar om datering, ursprung och tolkning av olika arkeologiska
föremål, vilket är oundvikligt. Det är då viktigt att hitta information från aktuell forskning på
området men det har inte konsekvent varit möjligt, varför ibland äldre uppgifter fått samsas
med nyare. I vissa fall har analyser ännu inte hunnit göras eller publiceras, som t.ex.
beträffande det omfattande Uppåkramaterialet. Här är det svårt att få en överblick, då de
pågående utgrävningarna och de stora mängder fynd som görs där innebär att all
information inte hinner registreras i den tillgängliga databasen. Dessutom har Lunds
universitets Historiska museum som har hand om materialet nyligen installerat ett nytt
databassystem, vilket gör att all information ännu inte har överförts. Inte desto mindre har
Uppåkramaterial fått en framträdande plats i uppsatsen, kanske naturligt då det rör sig om
föremål med anknytning till elit och centrala platser.
Det har ibland varit svårt att hitta bra bilder på de kontinentala motsvarigheterna av de
skånska föremålen, då de oftast endast varit tillgängliga som foton av varierande kvalitet i
böcker, artiklar eller avhandlingar, eller som tecknade bilder. Jag har likväl lagt in dem som
jämförelser i bildbilagan där det varit möjligt, medan vissa föremål inte illustreras alls. Måttoch tidsangivelser har i vissa fall saknats, varför de inte alltid finns med i föremålsbilagan.

1.4 Metod
Min metod har varit huvudsakligen komparativ. Med utgångspunkt från valda föremål, funna
i Skåne, har jag sökt efter deras motsvarigheter på kontinenten, framförallt i Sydosteuropa
men också i andra delar av Europa där de kan ha hamnat under den oroliga
folkvandringstiden eller senare. Föremålstyp, material, utformning och mönster/bildspråk
samt hantverksskicklighet är här redskap för jämförelserna. Tidigare forskning ger
nödvändiga ledtrådar men också olika tolkningar.
Utifrån både äldre och nyare litteratur, fyndkartor och föremålsjämförelser har jag försökt att
spåra på vilka möjliga vägar föremålen kan ha nått Skåne, via handel, utbyte, allianser av
olika slag eller helt enkelt plundring. Möjligheten att vissa folkgrupper kan ha utgjort länkar
mellan Sydskandinavien och kontinenten undersöks också. En historisk översikt och
presentation av en del av de folk som rört sig i folkvandringstidens Europa ska ge underlag
till detta.
1.4.1 Definitioner
Donauområdet: Ett ganska vitt begrepp eftersom floden genomkorsar större delen av
Central- och Östeuropa på sin väg österut från Schwarzwald i sydvästra Tyskland till sitt
utlopp i Svarta Havet vid Tulcea i nuvarande Rumänien. Under romersk tid genomflöt
Donau minst fem viktiga städer: Castra Regina (Regensburg), Vindobona (Wien),
Carnuntum, Aquincum (Budapest) och Singidunum (Belgrad), och utgjorde nordgränsen
mot germanerna. Från dåvarande Aquincum krökte sig floden rakt söderut och bildade här
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Pannoniens östra gräns. I relevant litteratur tycks uttrycket främst gälla området på bägge
sidor om detta parti av flodens lopp samt dess nedre lopp mot Svarta havet.
Goter var redan under 200-talet en beteckning för ett flertal grupperingar som inte
nödvändigtvis hade samma språk eller historia gemensamt. Ungefär år 291 uppdelades
goterna i två huvudgrupper som hundra år senare i källorna benämns som Vesi och
Otrogothi. Då en felaktig tolkning av namnen lett till tron att de står för ”väst-” och ”östgoter”,
rekommenderar Dick Harrison beteckningen visigoter och ostrogoter, vilket jag alltså
använder mig av.(Harrison 2008a: 31ff)
Folk (lat.gens) är här oftast liktydigt med de befolkningsgrupper som omnämns i samtida
källor som stamfolk, dvs. bärare av en egen gemensam identitet, oftast med egen
härkomstmyt och religion. Idag anses det dock troligt att individer eller grupper med olika
etniskt ursprung under den konfliktfyllda folkvandringstiden av olika skäl anslutit sig till en
dominerande och framgångsrik folkgrupp ledd av en ursprunglig elit varvid folknamnet
snarare blir politiskt (Harrison 2008a:434f, 2008b:19, 22ff). Under dessa turbulenta
århundraden kom också flera stammar att splittras och röra sig åt olika håll, varför de ibland
också får olika namn.
Folkvandringstid. Gränserna för perioden varierar i källorna beroende på vilken historisk
händelse man baserar dem på och det skiftande språkbruket i olika länder (även inom
Skandinavien) är ganska förvirrande. I denna uppsats kommer jag att röra mig inom
perioden ca 350-600 där det är relevant med tyngdpunkt på 370-550. I Sydösteuropa och
på Balkan fortsatte dock folkvandringarna och turbulensen i ca 300 år till
(Bóna/Garam/Kiss1975a:18; Harrison 2008:123; Kazanski 1991:61) och i anglo-saxiskt
språkbruk täcker the Migration Period 400-800-talen.
Karpaterbäckenet. Huvudsakligen det slättområde som omges av Karpaternas
sydostgående båge, Balkanbergen och Alperna och idag utgörs av södra Slovakien, Ungern
och Transsylvanien. Låg under romersk tid delvis utanför imperiet, då Donaugränsen gick
rakt igenom. Ibland används termen Donaubäckenet för Karpaterbäckenet eftersom flera
floder (t.ex. Tisza/Theiss) går upp i Donau här från de omgivande Karpaterna, Alperna och
Balkanbergen. (Karta 6 )
Kultur: I generell betydelse menar jag seder och bruk, traditioner och religion. I mer specifik
mening använder jag uttrycket om materiella kulturyttringar på kontinenten inom en
begränsad tid i ett begränsat område, t.ex. ”Černjachovkulturen”, en blandkultur på 100400-talen i nuvarande Ukraina, Moldavien och Rumänien. Det är dock viktigt att påpeka att
en arkeologisk kultur inte nödvändigtvis motsvaras av en etnisk grupp (Harrison 2008b:23).
Sydosteuropa: Jag utgår ifrån att de forskare som använt sig av begreppet menar ett
område som ungefär motsvaras av dagens södra Ukraina, Moldavien, Rumänien och östra
Ungern, med Donau som gräns mot det forna romarriket.
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2. Tidigare forskning
Ämnet är långtifrån nytt. Att handelskontakterna med södra Europa varit omfattande under
romersk järnålder är allmänt känt och forskare som T.J. Arne sedan förra seklets första
årtionden, Nils Åberg sedan 1930-talet, Märta Strömberg sedan 60-talet och Berta
Stjernquist från 60-talet fram till in på 2000-talet, har utförligt beskrivit de fynd som gjorts i
Skåne från den tiden fram t.o.m. yngre järnålder med kommentarer om deras kontinentala
ursprung, varav några ingår i mitt urval material. Många föremål med anknytning till Centraloch Östeuropa tyder på att dessa kontakter fanns redan under romersk järnålder.
De vikingatida (och även vendeltida) kontakterna mellan Skandinavien och östra Europa har
också undersökts noggrant och de synnerligen rika skandinaviska fynden österut bär
vittnesbörd om långväga kontakter efter folkvandringstiden (Androshchuk 2010:517ff).
Däremot har det ibland hävdats att kontakterna med det övriga Europa förmodligen avbrutits
under folkvandringstiden, något som inte längre anses troligt. Tvärtom har sedan 1970-talet
järnålders-arkeologerna Lotte Hedeager och Charlotte Fabech ägnat sig åt att utreda
Sydskandinaviens roll under folkvandringstiden och hur samhällsstrukturen här förändrades
av influenser från kontinenten och gav upphov till en social stratifiering (en krigarelit) och
regionala politiska sammanslutningar som i slutändan utmynnade i olika kungadömen (som
på kontinenten). De menar alltså att Sydskandinavien (dvs. Jylland, Fyn, Själland, Skåne
och Bornholm, Öland och Gotland) långt tidigare än vad som ansetts, har tagit del i den
europeiska utvecklingen och att embryon till den medeltida statsbildningen funnits redan
under folkvandringstid. Hedeager anser dessutom att möjligheten finns att hunniska folk har
kunnat leta sig upp till Skandinavien och här intagit en maktposition, vilket hon grundar på
studier av bl. a. likheter mellan stäppfolkens och nordbornas mytologi som den uttrycks i
ikonografin och på uppkomsten av en ny nordisk religion, asatron (Hedeager, 2007:42,
2011: 198ff ).
Ulf Näsman har järnålderns samhällsutveckling i Nordeuropa som sitt huvudområde och har
tillsammans med Charlotte Fabech i projektet ”Mellan svear och daner” velat visa hur de
skandinaviska samhällena omformades och öppnade sig mot omvärlden under tiden 200700, ledda av en elit med inflytande från Central- och Västeuropa. De hävdar även att den
kristna tron långt tidigare än vad som hittills ansetts har kunnat påverka den nordiska
mytologin. Näsmans doktorsavhandling år 1984 om ”Glas och handel i senromersk tid och
folkvandringstid” tar utgångspunkt från glasfynd vid Eketorp på Öland, där han utreder olika
glastypers tillverkningsorter och spridning.
De senaste årens utgrävningar i Uppåkra med en stor mängd fynd, främst genom
metalldetektorsökningar, har erbjudit många nya möjligheter till tolkningar och omtolkningar
av Skånes järnålder och förutom Berta Stjernquist som aktivt deltagit fram till sin bortgång
förra året, har bl.a. Birgitta Hårdh, Bertil Helgesson och Lars Larsson forskat i materialet för
att utveckla bilden av järnålderssamhället i Skåne.
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Birgit Arrhenius har speciellt intresserat sig för smycketillverkning under järnåldern, och i
synnerhet den s.k. polykroma infattningskonsten (cloisonné eller cellverk) som sprids bland
germanska stammar under folkvandringstiden. Med utgångspunkt från bl.a. den och dess
varierade tillverkningssätt har hon analyserat kontaktnäten i Europa, t.ex. Skandinaviens
direktkontakter med det östra romarriket (Bysans) under folkvandringstiden. Hon har även,
liksom Berta Stjernquist, studerat glastillverkningen under denna tid och noggrant redogjort
för teknik och tillverkningssätt.
På kontinenten har bl.a. den fransk-ryske Michel Kazanski forskat kring de skandinaviskpontiska kontakterna, om goterna och om östeuropeiska hästutrustningar m.m. I oktober
2010 hölls en internationell konferens på Krim där 16 forskare presenterade sin forskning
kring just detta ämne.
Frågan om herulerna verkligen var ett skandinaviskt folk som efter erfarenheter i
folkvandringskrigen på kontinenten återvänt med nya idéer och föremål i bagaget har
utforskats av exempelvis Troels Brandt, Lars Hermodsson, Stina Helmersson tillsammans
med Uno Röndal och även av forskare på kontinenten, i detta arbete representerade av
Angelika Lintner-Potz, med delvis olika resultat.
Fortfarande gäller frågan om kontaktnäten varit obrutna eller om de tagit sig nya vägar och
strategier under folkvandringstiden? Hur kom de skånska/skandinaviska föremålen hit? Var
hunnerna här eller människor som kände till deras seder? Vilka var de i så fall? Heruler? De
frågorna har fortfarande inte definitivt besvarats.

2.1 Litteraturstudier
Förutom att jag tagit del av vad ovanstående forskare har kommit fram till har det varit
nödvändigt att få en bild av händelserna på kontinenten, de olika folken som rörde sig där
och vad olika sydosteuropeiska forskare har att säga om dem och om det arkeologiska
fyndmaterialet. Här har de äldre och numera klassiska verken av Thompson och
Maenchen-Helfen varit behjälpliga och även den högst intressanta utställningskatalogen
”Germanen, Hunnen und Awaren”. För den allmänna historiken under folkvandringstidens
Europa har jag främst använt mig av Dick Harrisons ”Västeuropas historia 400-800 e.Kr”,
kompletterat den med en kulturhistorisk vinkling ur Smiths ”Europe after Rome”, reflektioner
ur Hedeager/Tvarnøs ”Tusen års Europahistorie” och med bysantinsk historia ur Judith
Herrins ”Det bysantinska riket”. Tyvärr har det visat sig svårt att hitta litteratur om
Sydosteuropa på svenska eller engelska, i bästa fall finns en del på tyska, men den rikliga
litteraturen på ungerska, polska, rumänska och ryska/ukrainska är sällan översatt och inte
tillgänglig i Sverige. Michel Kazanskis ”Les Goths” är emellertid på franska och ett antal
relevanta uppsatser/artiklar på engelska/tyska ger insyn i aktuell central- och östeuropeisk
forskning. Med viss hjälp har jag också kunnat tillgodogöra mig en del ungerskt material
som är mycket värdefullt för att förstå hunnernas kultur och samhällsliv. Näsman ger också
en ganska god bild av folk och kulturer i Sydosteuropa i samband med glasstudierna. För

7

att kunna jämföra föremål har jag behövt en uppsjö av bildmaterial och beskrivningar. Birgit
Arrhenius noggranna beskrivningar på svenska, engelska och tyska av granatsmycken och
deras ursprung är mycket användbara. I LUHM’s och SHM’s databaser har jag kunnat leta
mig fram till relevanta föremål och hittat bilder på en del av dem.

3. Historisk bakgrund
3.1 Läget i folkvandringstidens Europa (Kartor 1-3)
Då hunniska ryttarnomader från Centralasien stormade in på goternas område norr om
Svarta Havet år 376 blev ostrogoterna kvar under hunnisk överhöghet, medan visigoterna
flydde söderut mot Donau och in i romarriket. Konflikter där resulterade i slaget vid
Adrianopel 378 där både ostrogoter och hunner slog den romerska hären. Efter härjningar
på Balkan fick visigoterna som foederati (allierade) tillstånd att slå sig ner i Moesien.
(Harrison 2008a:36f; Hedeager&Tvarnø 2001:153)
Vid kejsar Theodosius död 395 delades riket i två halvor, det grekisktalande Östrom med en
kejsare i Konstantinopel och det latintalande Västrom med först Rom sedan Ravenna som
huvudstad. Samma år bröt visigoterna upp från Moesien och efter härjningar och uppehåll
på vägen i Donauområdet gick de slutligen in i Italien där de plundrade Rom år 410.
(Harrison 2008a:37,40f; Hedeager 1997:18; Hedeager&Tvarnø 2001:151,154f; Herrin
2009:44)
I Västeuropa gick under tiden vintern 406/407 en blandad här av vandaler, sveber och
alaner över den frusna Rhen, ner genom Gallien och in i Spanien, härjande och plundrande,
där de till slut delade upp halvön mellan sig. De följdes strax av burgundiska stammar som
under sin kung byggde upp ett rike i Rhenlandet. (Harrison 2008a:41f; Hedeager&Tvarnø
2001:155; Herrin 2009:44)
Visigoterna fortsatte västerut och lade under sig romerska städer i södra Gallien och så
småningom större delen av Pyreneiska halvön. Genom att alliera sig med västromerske
kejsaren kunde de år 418 slå sig ner som foederati i Akvitanien och där skapa ”det
tolosanska riket”. (Harrison 2008a:42ff; Hedeager 1997:24; Hedeager&Tvarnø 2001:156)
Vid det här laget hade hunnerna börjat bygga upp sin stormakt med permanent centrum på
den ungerska slätten, efter räder söderut mot Syrien och Mesopotamien och västerut mot
Raetien och Noricum. Här organiserade de en centralmakt för att kunna styra sitt eget folk
och alla de efter hand underkuvade folken i sitt välde. Åren 434-445 styrdes riket
gemensamt av Attila och hans bror Bleda, men Attila röjde brodern ur vägen och styrde
ensam både hänsynslöst och skickligt fram till 453, då hunnerväldet upplöstes.
Dessförinnan hade Attilas hunner i årliga plundringståg mot romerskt område skövlat Balkan
(åren 441-43 och 447), Gallien (451) och Norditalien (452, då Aquileia, den betydelsefulla
romerska handelsstaden, ödelades). (Harrison 2008a:47; Hedeager&Tvarnø 2001:159)
För att skydda imperiet mot hunnerna tvingades Konstantinopels kejsare årligen betala dem
oerhörda summor tribut i rent guld (under Attilas tid uppgick det till ca 687 kg,
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Bóna/Garam/Kiss 1975:22) fram till år 450. Guldet var eftertraktat, och inte bara av
hunnerna, då det kunde användas till att knyta nya allianser och betala fälttåg, samt uppvisa
en maktställning. Dessutom sökte till en början både Väst- och Östrom ofta germanernas
väpnade stöd för att försvara rikshalvorna mot hunnerna, då dessa ansågs vara en större
fara än germanerna, eller lät dem slå sig ner som ”buffertfolk”. Eftersom det oftast låg i
germanernas intresse att bevara romarriket slöt de villigt upp. Då något folk blev för starkt,
var det emellertid strategiskt att anlita hunnerna som allierade för att upprätthålla
maktbalansen, vilket kejsarna Theodosius och Stilicho liksom fältherren Aëtius gjorde.
(Harrison 2008a:46ff; Hedeager&Tvarnø 2001:159,162,164; Herrin 2007:33)
Då burgunderna (se ovan) byggt upp ett rike i Rhenlandet såg denne Aëtius det som ett hot
och lär ha inbjudit hunnerna at t angripa dem, varpå riket krossades år 435/436.
Burgunderna kunde dock senare slå sig ner i sydöstra Gallien där deras blomstrande rike
övertogs av frankerna år 534 (det merovingiska Burgund). (Harrison 2008a:60-61)
När Attila år 451 vände sig västerut mot Gallien samlade Aëtius emellertid ihop en här av
romare, goter och burgunder och stoppade hunnerna vid de Katalauniska fälten. Attila
återvände då för att påföljande år invadera Italien och Rom, men hejdades även där,
möjligen av påven Leo I. Efter Attilas död under sin bröllopsnatt år 453, delades hans välde
mellan sönerna. Många av hans underkuvade folk, bl.a. herulerna, tog då chansen att bryta
sig loss och i slaget vid Nedao (en okänd flod i Pannonien) led hunnerna nederlag och
deras stormakt upplöstes för alltid. (Harrison 2008a:48, Jordanes L:259)
Bland de folk som stod som segrare vid Nedao, kom flera att skapa sina egna riken inom
det väldiga området mellan Rhen och Kaspiska havet. Gepiderna, vars hövding lett slaget,
lade beslag på de centrala delarna av hunnerväldet, i nuvarande Transsylvanien och längre
söderut. Rugierna slog sig ner i Österrike norr om Donau och herulerna någonstans i
nuvarande södra Mähren och västra Ungern. Sveberna skapade ett rike i Pannonien och
skirerna på Tiszas slätter. I samma område fanns även sarmater, ett av flera asiatiska
nomadfolk. Ostrogoterna däremot, som hade slagits på hunnernas sida, både vid Nedao
och i Gallien, togs emot av det romerska imperiet och fick uppgiften att bevaka
gränsområdet längs floden Sava, vilket ledde till att ett ostrogotiskt rike uppkom i södra
Pannonien. Efter ett slag mot ostrogoterna lämnade en stor grupp krigare Pannonien med
den skiriske Odovakar i spetsen för att ansluta sig till romerska armén i Italien. Samtidigt
utnämndes Theoderik till ostrogotisk härskare varvid han besegrade sarmaterna och
ockuperade Singidunum (dagens Belgrad). Under flera år av konflikter fick befolkningen lida
svårt av plundringar på Balkan. Så småningom kunde dock kejsar Zenon inordna
ostrogoterna i det östromerska systemet och utse Theoderik till konsul år 484. (Harrison
2008a:49ff)
I Italien hade Odovakar år 476 låtit avsätta den siste västromerske kejsaren i en statskupp
och gjort sig till kung över Italien med Ravenna som huvudstad. Han erkände dock
östromerske kejsaren som överhöghet och hädanefter skulle Italien bara vara en del av
Östrom eller, som man senare skulle kalla det, Bysans. Odovakars maktanspråk och
expansion i centrala Medelhavsområdet skrämde så småningom både kejsar Zenon och
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Theoderik och efter både stridigheter och fredsavtal slutade det med att Theoderik mördade
Odovakar i Ravenna. Den ostrogotiske Theoderik tog över Italiens tron till sin död 526.
(Harrison 2008a:51ff)
Jämfört med andra västeuropeiska länder var kulturlivet i Theoderiks Italien under början av
500-talet lysande. I Ravenna fick Cassiodorus uppdraget att skriva ner goternas historia och
Wulfilas gotiska bibelöversättning kom där på pränt (Herrin 2007:89). Utrikespolitiskt ville
Theoderik upprätta ett hållbart alliansnätverk och utvidga sitt rike. Detta lyckades på
nordvästra Balkan och efter visigoternas nederlag mot frankerna år 507 kunde Theoderik ta
över Provence och så småningom Pyreneiska halvön, samtidigt som burgunderna och i viss
mån frankerna knöts till alliansnätverket. I Centraleuropa knöt Theoderik allianser med både
herulernas och thüringarnas kungar. Ändå kunde inte ostrogoterna hjälpa herulerna mot
langobarderna 510, och burgunder och vandaler bröt sig ur alliansen med fler krig som
resultat. Vid Theoderiks död var de goda relationer han velat upprätthålla mellan goter och
romare, arianer och katoliker, hov och senat tyvärr borta. (Harrison 2008a:54ff)
Väster om Italien hade frankiska stammar från östra Rhenområdet under 300-talet blivit
romarnas allierade efter en period av räder och fälttåg. På 450-talet grep merovingernas
anfäder makten och ättlingarna fortsatte erövringen av Gallien, i synnerhet i form av kung
Klodvig. Denne utvidgade det frankiska riket söderut på alemanners och burgunders
bekostnad och i slaget vid Vouillé 507 föll även visigoternas tolosanska rike. Rivalerna i norr
slogs också ner och vid sin död 511 var Klodvig härskare över en västeuropeisk stormakt.
(Harrison 2008a: 66ff)
Den östromerske kejsar Justinianus gjorde i mitten av 500-talet försök att återskapa
medelhavs-världens enhet genom att först inta Ravenna, sedan återerövra Nordafrika från
vandalerna och hela Italien, Dalmatien och Sicilien från ostrogoterna under många års
utdragna fälttåg. Ostrogoterna försvann därefter ur historien. Ravenna blev nu bysantinsk
huvudstad i väst med sjöfartsförbindelser med Konstantinopel och hela östra
Medelhavsområdet. När Justinianus dog år 565 hade stora delar av Västrom återförts till
imperiet men konsekvenserna var svåra både för ekonomin och för försvaret av
Donaugränsen.(Harrison 2008a:61ff; Herrin 2007:90ff) (Karta 8-9)
Situationen i Donaubäckenet och på norra Balkan började nämligen försämras.
Langobarderna, som år 510 hade anfallit herulernas rike, hade lagt under sig större delen
av nuvarande västra Ungern, Kroatien och Slovenien. I öster var det gepiderna som
dominerade. Östromerske kejsaren gjorde sitt bästa under flera decennier för att hålla de
två rikena i ömsesidig maktbalans och i imperiets arméer fanns många langobardiska
trupper. Men nya nomadkrigare dök nu upp från öster, nämligen avarerna. För att ta tillfället
i akt att krossa sina gepidiska fiender, allierade sig langobardernas kung Alboin med
avarerna år 567 och gepidernas rike raderades medan deras folk anslöt sig till andra
stammar, även langobardernas. Nu kunde langobarderna lämna över de pannoniska
slätterna åt avarerna och själva invadera nordöstra Italien 568-69. Östrom såg hjälplöst på
medan langobarderna erövrade de norditalienska städerna och intog Pavia som sin
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centralort. I början av 600-talet hade en kristen monarki bildats i Norditalien med två skilda
hertigdömen i Spoleto och Benevento. Städerna Rom och Ravenna, samt större delen av
kustområdena, kontrollerades dock fortfarande av Östrom. (Harrison 2008a:82ff)
I nordöstra Europa hade slavisktalande folkgrupper från det förra gotiska området norr om
Svarta havet i slutet av 400-talet börjat expandera mot väst (till Elbe), sydväst och nordost
mot Donauområdet och Östersjökusten, och nådde Balkan ca 540-550. Kring 500-520 var
Östersjökusten öster om Oder redan befolkad av slaver. (Kazanski 2007:11;
www.ne.se/slaver; Näsman 1984:106)

3.2 De olika folken
De flesta stammar som trängde in i romarriket under folkvandringstiden var germaner, dvs
talade ursprungligen ett germanskt språk, men i kontakt med romarriket och andra folk lärde
de sig dock andra språk, främst latin och grekiska. Latin var det allmänna språket i Västrom
medan bägge språken användes i det bysantinska riket fram till 500-talet. (Herrin 2007:42;
Smith 2005:33ff)
Nästan alla germanska stammar i imperiet anslöt sig (åtminstone formellt) till arianismen
(dock ej frankerna som gick över till katolicismen direkt), en inriktning av den kristna tron
som redan på 200-talet fördes in till gotiskt område norr om Donau med kristna fångar.
Trosinriktningen mötte stort motstånd från anti-arianska kristna och den utrotades till slut
under 500-talet när kejsar Justinianus drev igenom de ortodoxa trosdefinitionerna.
Germanerna blev på så vis mer ”romerska” . (Harrison 2008a:34; Herrin 2007:58)
De icke-germanska folken norr om Svarta Havet, huvudsakligen asiatiska ryttarnomader,
först skyterna, sedan sarmaterna, alanerna, hunnerna och avarerna, kom alla från de
väldiga stäpperna i Centralasien (Bona/Garam/Kiss1975:20ff), hade inget skriftspråk men
troligen shamanistiska trosföreställningar.
Gemensamt för alla de nedan beskrivna folkens ursprungliga samhällssystem var bl.a., till
skillnad från romarnas, att alla vuxna män ansågs som krigare (Kazanski 1991:64). I likhet
med romarnas, däremot, byggde de på att en del av befolkningen var trälar eller ”halvfria”
(Christie 1995:118ff; Harrison 2008b:28). Under folkvandringstiden blev framgången som
krigare alltmer en väg till social rörlighet och politiskt/socialt inflytande, en krigarelit uppstår
(Hedeager 1997:25ff).
Här nedan beskriver jag några av de för uppsatsens syfte mest relevanta folkgrupperna, de
som alla skulle komma att bidra till den blandkultur som uppstod i Karpaterbäckenet ca 400550.
3.2.1 Goterna
Goterna omnämns av antika författare från och med 10-talet e.Kr. Från nuvarande norra
Polen flyttade gotiska grupper åt sydost under början av 200-talet och från sitt kärnområde
norr om Svarta havet (karta 4) bröt de sig regelbundet in i romerska riket, plundrade och
härjade i östra medelhavsområdet och tog kristna krigsfångar från Mindre Asien med sig
tillbaka. Dessa fångar blev upphovet till en kristen tradition hos goterna som spred sig i
Donauområdet och då goterna nu delats i två huvudgrupper, även till provinsen Dacien (i
nuvarande Rumänien) i mitten av 300-talet. Den arianske biskop Wulfila/Ulfilas, som var
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ättling till sådana fångar, utarbetade ett gotiskt alfabet med vilket han översatte Bibeln till
gotiska. Goterna utvecklades till ett mäktigt folk som egentligen bestod av flera olika
grupper, dominerade av en gotisk aristokrati. Efterhand som fler befolkningsgrupper anslöt
sig till dem eller blev deras underlydande, tog goterna upp en mängd olika kulturella
element, från t.ex. skyter, sarmater, thraker, skirer, alaner, slaver och balter. Detta fortsatte
även i senare skeden. Under 300-talet dominerade deras stamkonfederation ett omfattande
område norr och väster om Svarta havet med centrum i nuvarande Ukraina. Den
arkeologiska termen för deras materiella kultur mellan floderna Donau och Dnjepr (ända upp
till nuvarande Kiev i norr) är Černjachovkulturen, ca 200-450 e.Kr (karta 5). (Harrison
2008:33ff; Kazanski 1991:29ff)
Samhällsstruktur: Kazanski utgår från att man kan jämföra goternas tidiga samhällsskick
med andra bofasta europeiska stamfederationer i samma utvecklingsfas (t.ex. kelter, andra
germaner och slaver): Den ledande stammens överhöghet inskränkte sig till mottagande av
tributer eller bidrag med hjälptrupper. Makten över besegrade stammar upprätthölls i form
av gisslan från deras aristokrati. Inget vittnesbörd finns om någon typ av förslavande eller
feodalt utnyttjande, utan de i federationen ingående stammarna tycks ha fått behålla sin
egen struktur och samhällsorganisation under en egen hövding. (Kazanski 1991:38f)
Gravseder: Černjahovkulturens gravfält består av både skelett- och brandgravar.
Brandgravarnas innehåll har alltid bränts på annan plats innan de nedlagts tillsammans med
likaledes brända föremålsfragment i urnor eller direkt i jorden. Ingen grav tycks innehålla
vapen eller föremål av järn. Vissa gravar visar skandinavisk influens genom att de döda
placerats i stenkistor eller omgivits av stenringar. Redan från 200-300-talen visar fynden på
en stor import från romerska marknaden av vardagsföremål och livsmedel. Även
Černjahovkulturens egen produktion kännetecknas av vardagsföremål med en blandning av
stilar från olika folk. Väldigt få aristokratiska gravfynd har gjorts. (Kazanski 1991:49ff)
Ostrogoterna längst i öster under kung Ermanarik drabbades först av hunnernas
anstormning på 370-talet och fick erkänna deras överhöghet. De förblev trogna sina herrar
fram till slaget vid de Katalauniska fälten 451 där de bl.a. slogs emot sina stamfränder,
visigoterna. Som störst sträckte sig ostrogoternas område från Provence i väst, över Italien
till Sirmium (dagens Sremska Mitrovica) i öst. (Harrison 2008:37,49; Kazanski 1991:66)
Under hunnisk tid (ca 375-454) tycks inte Černjachovkulturen förändras mycket, men i
nordväst, i Volhyniaområdet (karta5) har man funnit depåer med romerska mynt och
silverkärl, dräktsmycken och hästutrustningar tillhörande germansk aristokrati. Dessa, enligt
Kazanski, måste vara rena skattnedgrävningar i orostider då området tycks avfolkas vid den
tiden. Gepidiskt inflytande är troligt. (Kazanski 1991:66ff)
Över hela området kan man se främmande, ibland nomadiska, inslag bland föremålen, t.ex.
polykromt guldsmide, metallspeglar, bältesspännen med lång, böjd nål, eller med treuddigt
beslag och stora armborstfibulor med omslagen fot, oftast i brons. Ett mode med dessa drag
breder ut sig från mellersta Donauområdet (Karpaterbäckenet, karta 6) till hela Europa hos
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periodens aristokrati. Bältesbeslag, detaljer av hästutrustningar m.m.
skattgömmor och gravar som aristokratin lämnat efter sig. (Kazanski 1991:70f)

återfinns i

Visigoterna: Efter sin exil och fram till riksbildandet i Gallien levde de i stort sett som en
vandrande här inom imperiet och lämnade mycket få och spridda arkeologiska spår efter
sig, huvudsakligen av Černjahovkaraktär, men efter hand tycks de ha förlorat sina etniska
drag och liknade mer och mer en armé som försörjde sig på plundring och krig (Kazanski
1991:65f).
3.2.2 Herulerna
I Istvan Bónas sammanfattning av vad vi vet om herulerna i Karpaterbäckenet sägs att de
var östgermaner, att de var omnämnda som ingående i Odovakars följe år 471 och att de
grundade sin första självständiga krigsstat år 476 vid Noricums norra gränsområde
(Mähren). De var kvar i detta område under striderna mellan Theoderik den Store och
Odovakar 488/89 och under de följande ca 20 åren då de uppenbarligen nådde betydande
militära framgångar. Kring år 507 var herulerkungen Rodulf Theoderiks ”vapenson”, men
påföljande år krossades herulernas makt av deras underlydande folk, langobarderna. Efter
detta flydde några överlevande mot öster till gepiderna och långt senare drog några mot
Skandinavien och andra mot östromerska riket och slog sig ned 512 i Singidunum (Belgrad).
Ännu har inga tillförlitliga arkeologiska fynd gjorts i Österrike eller Ungern, men en närvaro
kan anas inom gravfälten från langobardisk tid (i Hegyköszég), och inom det från 509 till 512
till Östrom hörande Bassianaområdet (gravfält i Kormandin-Jakovo), dit herulerna fann sin
tillflykt, finns några spår. (Bóna 1987:122)
I Mähren finns ett antal mindre gravfält från tiden efter 450, bl.a. i Blučina-Cezavy och i
Strachotin, som kan ha koppling till herulerna (GHA 1987:355f). De historiker eller
arkeologer som vill utreda herulernas historia går alla tillbaka till Prokopius vittnesbörd från
krigen mot goterna, som denne skrev ner på 550-talet och till Jordanes Getica (551).
Däremot finns de inte nämnda i källor tidigare än 260-talet, varför deras ursprung är
omdebatterad. Herulerna sägs av de senantika källorna ha fördrivits från Sydskandinavien
av danerna ungefär vid Kristi födelse, uppehållit sig bland goterna och följt med dem söderut
på 200-talet, varpå de härjade som sjörövare på Svarta havet och Azovska sjön. Så
småningom inlemmades herulerna i Ermanariks rike och under hunnernas välde följde
åtminstone en grupp dessa västerut mot Noricum. (Hermodsson 2001;Jordanes
III:19,XXIII:116;Larsson 2002)
Av ovan framgår att herulerna måste ha varit skickliga sjömän och kanske även
skeppsbyggare (Hermodsson 2001).
Ett problem är att de antika källorna nämner heruler i Gallien redan år 287 och beskriver
deras härjningar längs Galliens och Spaniens kuster under 400-talet. Dessa anses vara en
helt annan, västlig grupp, som eventuellt till slut kommit under frankerna eller följt med
anglosaxarna västerut (Brandt 2010:35;Hermodsson 2001). Men den del av herulerfolket
som begett sig norrut lär enligt Prokopius ha återvänt till sitt hemland efter att ha
genomkorsat alla de slaviska folkens land, en stor öde trakt och ”varnernas” land, gått
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oskadda genom danernas riken fram till oceanen, korsat havet till Thule och förblivit där på
”ön” hos Gauti (Prokopius VI:xv). Att de verkligen slagit sig ner framgår av Prokopius
fortsatta berättelse om att herulerna i Singidunum slagit ihjäl sin egen kung och sänt bud till
Thule efter en ny, vilken till slut också nådde dem efter en del förvecklingar, tillsammans
med ”200 unga män från herulernas folk” (Prokopius VI:xv). Det är dock oklart var i Thule
(Jordanes Scandza) de slog sig ner, åsikterna skiftar mellan Blekinge, Halland, Småland,
Västergötland och Mälardalen (Brandt 2010:26,45;64f; Hermodsson 2001; Larsson
2002:52f).
Nere på Balkan utgjorde större delen av herulerna ett viktigt inslag i den kejserliga
militärmakten på många olika fronter ända fram till ostrogoternas undergång på 560-talet,
men sedan försvinner de ur källorna. Denna grupp hade kristnats under kejsar Justinianus
tid, men, som många andra germaner, enligt ariansk inriktning. (Hermodsson 2001;
Prokopius IV:iv, VI:iv)
Herulerna blev emellertid kända för att i det längsta hålla fast vid sin ålderdomliga religion,
dess riter (t.ex. människooffer) och seder som sågs som särdeles grymma. De har antagits
vara anhängare av Nerthuskulten. (Brandt 2011:10;Hermodsson 2001; Helmersson/Röndal
2005:22f,45)
Flera forskare har på senare tid återupptagit diskussionen om herulerna, deras härkomst
och slutliga bosättning. Frågan gäller bl.a. om de under sin invandring faktiskt kom tillbaka
till sin hemtrakt, om de kan ha fört med sig olika kulturinslag från kontinenten, som t.ex.
runskriften, nya religiösa uppfattningar och en ny social ordning, och om de som erfaren,
internationell krigarelit blev embryot till de nordiska kungadömena. En annan fråga är hur de
har kunnat vidmakthålla en egen identitet under hela folkvandringstiden. Flera forskare gör
en koppling mellan herulernas kontakter med Skandinavien och fynden i Sösdala, Fulltofta,
Finnestorp och Vennebo. Brandt menar att det skandinaviska ursprunget är ett missförstånd
och att det första skriftliga beviset för deras existens är från 267, då östherulerna dyker upp
vid Svarta havet. Senare under sin bosättning i Mähren ska de ha kontrollerat pälshandeln
genom ”mähriska porten” och längs den forna bärnstensleden. Efter nederlaget mot
langobarderna 510 har de som inte önskade asyl under det kristna Östrom tagit sig upp mot
Skandinavien längs handelsleden ledda av en hednisk och kunglig elit. Brandt tror att denna
grupp kan vara upphovet till båtgravarna i Vendel (Brandt 2010:19ff, 65).
Lintner-Potz föreslår möjligheten att herulernas skandinaviska ursprung endast fortlevde till
namnet som kan ha övertagits av den grekisk-sarmatiska blandkulturen vid Svarta havet.
Hon ser herulerna som en slags föregångare till vikingarna, vars kulturella arkaismer och
instabila krigarsamhälle hindrar dem att utveckla en etnisk identitet som krigisk överklass
under kunglig ledning i Donauområdet. Liksom vikingarna var de både krigare och
handelsmän längs de europeiska flodsystemen och vid atlantkusten, och legionärer hos
kejsaren, men utvecklingen inom skeppsbyggarteknik och politik gick dem förbi, varför de
försvann. (Lintner-Potz 2006:144ff)
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Bland de få arkeologiska spår som man tillmäter herulerna, är runinskrifter på ben, sten och
brakteatrar på olika håll i Skandinavien med bl.a. lydelsen ”ek erilaR”, tolkat som ”jag
erulen”, eventuellt i betydelsen hövding eller jarl (jfr eng. earl) (Brandt 2010:49f;
Helmersson/Röndahl 2005:93ff)
3.2.3 Hunnerna (karta 7a-b)
Av eftervärlden kallade ”Guds gissel” dök dessa ryttarnomader upp ca 370 vid Don, öster
om det gotiska kungadömet vid Svarta havet och fortsatte sina invasioner dels söderut över
Kaukasus ner mot Syrien, dels västerut genom stäppområdet söder om Karpaterna längs
med limes mot Rhen och upp mot Nordsjön, med regelbundna räder mot romarrikets
gränser och ner på Balkan. Under nästan 100 år orsakade de panik och folkomflyttningar i
hela Europa, lade under sig de flesta stammar längs vägen och hade redan omkring år 400
etablerat sig på den ungerska slätten. (Harrison 2008:36ff; Hedeager/Tvarnö2001:158f)
Deras ursprung är fortfarande omdiskuterat (turkiskt/ugriskt/mongoliskt?), men de hörde
uppenbarligen till de många ryttarnomadfolk som befolkade Centralasien vid den tiden.
Antagligen bestod de av flera olika allierade stammar och det finns arkeologiska indikationer
på att de kan ha varit uppblandade med de sarmater och alaner som levde i området
varifrån de dök upp. (Kazanski 1991:62ff; Thompson 1999:54)
Förklaringen till deras militära framgångar sägs vara deras små, snabba hästar (tarpaner)
och mycket lätt utrustning, vilket tillät överraskningstaktik och stor rörlighet. Skickliga på
hästryggen spände hunnerna med lätthet sina korta, sammansatta ryttarbågar (reflexbågar),
vilket gjorde dem klart överlägsna germanerna och deras tunga svärd. (Hedeager/Tvarnø
2001:160; Németh 1986:96; Thompson 1999:56ff)
Målet med erövringarna var att härska över folken, inte att äga jord, och makten upprätthölls
med en kombination av skräck och belöning (Hedeager 2007:43). Enligt Németh var
hunnerna vid Rhen och Nordsjön inte intresserade av att bosätta sig där, utan bara av att
säkra övergångställena över floden, och satte möjligen in ett fåtal furstar där som bevakare,
liksom på andra strategiska platser (Németh 1986:84). Då deras ursprungliga nomadiska
livsuppehälle inte kunde upprätthållas i Europa, byggde deras ekonomi på plundring,
gisslantagande och tributer (eller ”gåvor”), bytet kunde användas som betalning av allierade
och egna krigare. Inte desto mindre var även hunnerna beroende av handel, exempelvis av
linne, vapen, eller spannmål. I gengäld kunde de erbjuda hästar, kött och slavar. Myntfynd
på rumänskt område visar att handelsutbytet under hunnisk tid skett huvudsakligen med
Östrom, vilket delvis förklarar varför Attila 448 önskade förlägga den centrala
handelsplatsen till den östromerska staden Naissus (Niş, i Serbien). Senantika källors
rapporter om tillfångatagande och förflyttningar av befolkningen i Syrien och på Balkan kan
dock tyda på ett behov av en jordbrukande samhällsklass. (Hedeager/Tvarnø 2001:162;
Thompson 1999:177f, 182, 189ff)
Likväl kunde de inte återvända till en nomadisk näring när kejsaren efter 451 vägrade betala
tribut, utan väldet föll samman efter den sammanhållande faktorns, Attilas, död och de
hunniska stammarna splittrades (Hedeager/Tvarnø 2001:164; Thompson 1999:201). En
intressant synpunkt har Rudi Lindner redovisat i en avhandling, där han argumenterar för
omöjligheten att driva och föda stora hästflockar genom Europas skog och mark, varför
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hunnerna måste ha gjort sig oberoende av sina små hästar vid ett tidigt skede under
erövringen (Lindner 1981:3ff).
Samhällsskick. Liksom hos germanerna, räknades alla män som krigare och i strid var
stammens elit omgivna av hela sitt följe (Németh 1986:96). I fråga om skillnaderna mellan
hunnernas ursprungliga, nomadiska liv och den av kontakten med Europa påverkade
samhällsstrukturen, går tolkningarna isär av de senantika källorna. Enligt Thompson
fjärmade sig hunnerna under Attila mer och mer från det gamla, nomadiska och egalitära
samhället, där enbart militära meriter gav rang, efterhand som rikedomen skapade en
arvsaristokrati av utvalda krigsherrar, s.k. logades, som fick agera både ambassadörer,
tribut- och livsmedelsindrivare och guvernörer över underkuvade folk (Thompson 1999:49f,
181ff, 192). Både Németh och Maenchen-Helfen ser däremot ett hierarkiskt samhälle med
ärvd kungamakt och aristokrati redan vid hunnernas ankomst på 370-talet (MaenchenHelfen 1973:193ff; Németh 1986:99). Lägst i samhället stod ett fåtal tjänare, förmodligen
fångar från underlydande folk, som behövdes för hushållssysslor (Németh 1986:96ff).
Andra slavar hade hunnerna inte behov av, det fanns inte utrymme för dem i deras
ekonomi, utan de flesta fångar såldes vidare på romerska slavmarknader. (MaenchenHelfen 1973:199f; Thompson 1999:51).
Kvinnor respekterades, hade ett visst mått av rättigheter och kunde i särskilda fall bli
stamledare. De var emellertid bundna till en patriarkal familjestruktur som inbegrep
polygami, men endast de förmögna hade råd med ett harem eftersom kvinnor hade ett högt
pris. (Maenchen-Helfen 1973:199f; Németh 1986:99; Thompson 1999:185ff)
Bostäderna bestod huvudsakligen av tält (jurtor) för de flesta hunner, men Attila hade flera
residens av trä med palissader omkring och aristokratin bodde i hus byggda av romare eller
goter. Däremot var Attila känd för sin enkla livsstil, enkla kläder och frugala kost, till skillnad
från den glänsande traktering han bjöd sina gäster på (Maenchen-Helfen 1973:179, 271;
Németh 1986:120; Thompson 1999:185ff)
Religion. Källorna bekräftar att hunnerna hade shamaner och att dessa troligen hörde till
den högre samhällsklassen. Attila hade siare som använde sig av ”osteoskopi”, dvs. de
läste av avskrapade skulderblad av djur, förmodligen brända, vilket var den orientaliska
traditionen. Trots sin närhet till goterna och andra arianska germaner finns inga belägg för
att hunner ska ha kristnats. Däremot hade de ofta kristna tjänare och de som tog romersk
värvning kom också i kontakt med kristendomen.( Maenchen-Helfen 1973:260ff)
Gravseder. Enligt orientalisten Miklós Érdy följde de nomadiska hunnerna centralasiatiska
gravseder där hästkulten innebar att en död krigares häst skulle offras och ätas upp vid
begravningsfesten. Sedan begravdes hästens skalle, vari hästens själ bodde, tillsammans
med huden och de fyra benen vid krigarens sida för att kunna återuppstå på andra sidan.
En variant är den symboliska begravningen där man istället begraver delar av hästens
utrustning, i synnerhet betslet som då representerar huvudet. Det finns även gravar utan
denna hästkult alls. Gravarna markerades med stenar, en jordhög eller inget alls. Kungar
och aristokrati begravdes på varierande sätt, ofta i djupa gravar med eller utan jordhögar
och ibland i träkistor i timrade jordkammare. (Érdy 2008:17ff)

16

Enligt Priskos beskrivning av Attilas begravning, lades hans kropp efter begravningsfesten i
jorden på hemligt ställe, täcktes med guld, silver och järn, vapen och dyrbara smycken som
han vunnit av sina fiender (Maenchen-Helfen 1973:276;Thompson 1999:165).
På stäppen väster om Dnjestr ligger hunniska gravar glest utspridda men inga gravfält har
påträffats, vilket förklaras med hunnernas nomadiska liv i små stamgrupper (Kazanski 1991:
62,68). Endast ca 100 identifierbara hunniska gravar har sammanlagt påträffats. Många av
de aristokratiska gravhögarna i Europa plundrades troligen redan under 400-talet. Ett flertal
rika gravar är kenotafer eller ”dödsoffer”, dvs. det är endast den dödes ägodelar som
begravts på 80-100 cm djup. Guldbeslag från hästutrustningar och remmar, svärd med
ädelstensinfattningar och miniatyrpilbågar i guld låg i sådana gravar i Pécs (det forna
Sopianae) och i Pannonhalma, symboler för den dödes samhällsställning. En särdeles rik
och furstlig grav påträffades 1926 i Szeged-Nagyszéksós. Brandgravar utan människoben
eller begravda bronskittlar, symboliskt förstörda, vittnar om gravbål och symboliska
begravningsmåltider. Bland vanliga skelettgravar märks både förnäma kvinnogravar i
nordvästra Ungern, med ädelstensbesatta gulddiadem och medvetet sönderslagna
metallspeglar, och mansgravar i Csongrád med svärd, spjut och pilspetsar. Här finns också
en smeds grav med allt vad han behövde för yrket (ett tecken på att hunnerna måste ha haft
egna smeder och att de högaktades, min anmärkning). Ännu en rik fyndplats är SzilágySomlyó (Transsylvanien). (Bona/Garam/Kiss 1975b:22ff; Bóna 1987:117ff; Heather
1999:258; Németh 1986:240,252,318f)
Enkla människors gravar lyser med sin frånvaro.
Hantverk. Typiskt för hunnerna är deras bronskittlar med svampformiga handtag av asiatisk
typ som tillverkades vid Azovska sjön, deras pilar och pilbågar, hästutrustningar med beslag
av silver och guld, höga träsadlar med metallbeslag, dräktprydnader av guld, kvinnornas
diadem, dräktspännen m.m. med infattade stenar i polykrom stil, samt deras bronsspeglar
som bars vid bältet. Den polykroma guldsmidesstilen var ett arv från skyterna, liksom
griphuvudet/örnen, bland andra djur, som motiv och brukades även hos alaner och
sarmater. Seden att smycka kläderna med guldfolieplattor var en gammal sydrysk sed med
eventuellt sarmatiskt ursprung. Smidet utfördes av skolade guldsmeder från Svarta havet
som också arbetade för germanska aristokratin. (Bóna/Garam/Kiss1975b:22f; Németh
1986:236ff)
Både klädstil, smycken, hästutrustning som de välvda sadlarna och vissa seder, som t.ex.
den att deformera skallarna på små barn, spred sig bland de germanska stammar som kom
i kontakt med hunnerna och bidrog till den s.k. ”Donaustilen”. (Bóna/Garam/Kiss1975b:23;
Kazanski 1991:76)
3.2.4 Gepiderna
De östgermanska gepiderna flyttade vid 300-talets slut in i området kring övre Tisza och
Transsylvaniens nordvästligaste hörn. Där blev de hunnernas allierade. Efter Attilas död
gjorde gepiderna sig till herrar över östra delen av Karpaterbäckenet med Sirmium som
huvudstad och blev östromerska kejsarens bundsförvanter. De utvecklade ett differentierat
samhälle som under första delen av 500-talet konsoliderades genom en ärftlig kungamakt
och stormän, båda med egna trupper. Sirmium blev säte inte bara för kungahovet utan
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också för den arianske biskopen, och här fanns också ett myntverk. Deras rike störtades
dock år 567 av det langobardisk-avariska förbundet. (Bóna/Garam/Kiss1975b:26, 28)
Gepidernas konsthantverk och guldsmide från 500-talet kännetecknas av en
sammansmältning mellan den egna lokala formen från 400-talet med östgermanska
inflytanden från Krim. Exempel på detta är dräktspännen med fågelhuvuden som randdekor
De förnämsta kvinnorna bar spännen i form av en örn. Dessa varierade i material och
kvalitet beroende på ägarinnans välstånd: de finaste gjordes av förgyllt silver med
almandiner. I mansgravarna saknas ofta vapen som gravgåvor men stormännen har
begravts med sina praktvapen och deras följen med svärd, spjut och pilbågar.
(Bóna/Garam/Kiss1975b:28f)
3.2.5 Langobarderna
Denna germanska stam kom från området kring Elbes mynning, genom nuvarande Böhmen
och Mähren (där de i slutet av 400-talet var underställda herulerna, Näsman 1984:108) och
slog sig ned i norra delen av det forna Pannonien år 527. När de knutit förbund med
Justinianus I mot goterna och gepiderna, bosatte sig langobardernas furstar i södra
Pannonien fram till år 567. Deras samhälle utvecklades liknande det gepidiska till en stat,
med en ärftlig kungamakt och skriven lag, men med en bättre ekonomi och ett jämnare
samhälle. (Bóna/Garam/Kiss1975b:27f)
De rika gravfynden vittnar om varierande främmande inflytanden i de inhemska
smyckeformerna, hos dräkten och vapnen. Konsthantverket utvecklades snabbt i kontakten
med konsten i Pannonien under Odovakars och Theoderiks tid och nådde en hög nivå.
Thüringiska, bayerska, alemanniska och frankiska smycken påverkade guldsmedskonsten.
Ornamentiken blev en sammansmältning av de germanska dekorationsstilarna, framförallt
djurstil I, på praktföremål som dräktspännen eller beslag till hästutrustning. De i Pannonien
utformade S-formiga spännena och reliefspännena, vanliga hos de langobardiska
kvinnorna, påträffas huvudsakligen i langobardernas gravfält i Italien. Band, prydda med
silver- eller guldbleck, med hängande kulor av bergkristall eller skivor av kalcedon, bars av
förnämare kvinnor. I de förnäma männens gravar finns bl.a. sköldbucklor med förgylld
knapp, svärd med praktfulla fästen, praktspännen av silver samt bysantinskt och
rhenländskt glas. (Bóna/Garam/Kiss1975b:27, 30ff)
I manliga aristokraters gravar har man även funnit dyrbara hästutstyrslar i förgyllt silver (t.ex.
i Veszkény) och t.o.m. den dödes häst eller hund (Christie 1995:46f)
3.2.6 Avarerna
Avarerna var centralasiatiska nomadstammar som drevs av ett turkfolk in i Europa i början
av 559. Alliansen med Justinianus I och II mot turkar och bulgarer från Svarta havet innebar
betalning av en årlig summa solidi. t.o.m. 565. Från Karpaterbäckenet började därefter
avarerna attackera imperiet regelbundet och erövrade Sirmium (i nuv. norra Serbien) och
Singidunum. Bysans kunde skydda sig enbart genom att betala stora summor tribut under
ett 70-tal år till 626 då avarernas attack på Konstantinopel misslyckades. Då hade de
mottagit flera miljoner solidi. Avarernas orientaliska guldsmeder smälte ned och förvandlade
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detta guld till smycken och ornament av centralasiatisk typ. (Bóna/Garam/Kiss1975b:33f;
Bóna 1990:113ff)

4. De skånska fynden och deras kontinentala
motsvarigheter – en jämförelse
Jag redovisar här föremål ur fyra kategorier, nämligen glaskärl, hästutrustning, smycken
med ädelstensinfattningar och svärdutsmyckning. Vissa föremålsgrupper får en inledande
presentation och de enskilda föremålen jämförs sedan där det är möjligt med liknande i
Sydösteuropa. Detaljerad beskrivning av samtliga föremål finns i bilaga I, siffrorna i texten
nedan hänvisar till bildbilagan III. Kartor finns i bilaga II.

4.1 Glaskärl
Nordborna kände till glas redan under bronsåldern som importvara från t.ex. Egypten, men
riktiga glaskärl dyker upp först under romersk järnålder. Dessa tillverkades på olika håll i de
många romerska provinsernas industrier där man nu upptäckt att man kunde öka
produktionen genom att blåsa glasmassan till önskad form. Eftersom man i Skandinavien
under järnåldern gärna lät de dyrbara importerade glasföremålen följa med de döda i
graven, har dessa kunnat bevaras, i den mån de döda inte kremerats. Det mesta är
dryckeskärl, ett tecken på att man importerat det som kunde anpassas till den inhemska
kulturen. Drickandet var en viktig del av det fornnordiska samhällslivet och var förknippat
med hög social ställning, då förmågan att bjuda generöst ur dyrbara kärl var tecken på makt
och värdighet. (Andersson 2010:19ff)
En del forskare anser att möjligheter funnits för en inhemsk glastillverkning i Norden, men
bl.a. Ulf Näsman avvisar tanken med hänvisning till den komplicerade teknologi som krävs
(Näsman 1984:34ff).
Det romerska Colonia Agrippina (dagens Köln) var ett viktigt centrum för glastillverkningen,
med glasblåsare från Syrien (där man tror att glas först tillverkades). Glashyttor fanns även
i södra Gallien och i Italien. Slipning användes som dekor där man hade tillgång till
smärgel, dvs. i östra Medelhavsområdet och var mycket tidskrävande. Flera olikfärgade
skikt kunde läggas på varandra och slipas ner i olika mönster, s.k. överfångsteknik.
Hantverket spreds till Svartahavsområdets norra och västra kust, i nuvarande Rumänien,
Moldavien och Ukraina (Černjachovkulturens område), där många produktiva glashyttor
uppstod. (Andersson 2010: 43ff, 57). I detta område och på Krim har man funnit rester av
glashyttor, med bl.a. lerformar till glasblåsning, från nordisk period V (ca 200-400 e.Kr)
(Näsman 1984:52). Från romersk tid finns en mängd glas i Norden och några i Skåne,
dekorerade och slipade, som visar att kontakterna då varit täta med kontinenten
(Andersson 2010:34-36; 61).
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4.1.1. Oval/fasettslipade bägare, cylindriska och koniska
I övergången till folkvandringstid och en bit in blir de grönaktiga, ovalslipade bägarna, av
s.k. ”Kowalk-typ”, ganska vanliga i Norden. Deras ursprung anses av Näsman, Stjernquist
och Kazanski bl.a., vara glashyttor i Černjachovområdet (Komarov) med syrisk/sassanidisk
tradition (Kazanski 1991:53; Näsman 1987:52; Stjernquist 2004:163). Denna typ kan ha
varit en första produktion av ett för ”barbarerna” nytt hantverk, att döma av deras något
sämre kvalitet och ofta opolerade ovaler, anser Näsman. Den är helt frånvarande på
västgermanskt område och finns bara i ett fåtal på romersk mark (Näsman 1987:27, 53,
96). Något senare lär de koniska bägarna med oval/fasettslipningar (av ”Högom”-typ) vara
som på samma vägar via flodsystemen norr om Karpaterna nått Norden. Bägge typer
representeras i Skåne, dels av mossfyndet i Forestad (fig.2) (samt av skärvor i Uppåkra,
fig.1), dels av den s.k. Lundabägaren (fig.3). Ett unikt och svårplacerat glas är den
cylindriska s.k. Borrbybägaren (fig.5) vars ovalslipningar har likheter med ovanstående
typer men också med andra fasettslipade glas funna i Norden. (Näsman 1987:50,59f;
Stjernquist 2004:122)
Trots att rikliga fynd gjorts av de första två bägartyperna längs stråket SydskandinavienPolen- Rumänien, har jag endast hittat en bild på ett cylindriskt Kowalk-glas, härrörande
från ”Sydosteuropa” (fig. 3). Detta kan bero på att de koniska bägarna har en tendens att
splittras i små skärvor (Ljungkvist 2008:33). Borrbybägarens närmaste paralleller finner jag i
den reparerade bägaren från Apahida II (fig 7), Rumänien, med dess ganska stora, om än
inte så kraftiga, ovaler och dess proportioner . Bägaren från Borrby är dock både lägre och
tjockare. Andra paralleller finns i Miorcani och Tecuci i Rumänien (Pánczél/Dobos 2007:84).
4.1.2 Glasskål i överfångsteknik.
Folkvandringstiden är den glasrikaste perioden under järnåldern men de flesta föremålen
har tyvärr förstörts, då de har smälts ner i brandgravar eller sprängts av lufttrycket i
gravkamrarna. Några unika fynd finns av glas i s.k. överfångsteknik, i Skåne endast
representerade av glasskålen i Uppåkra (fig.8), daterad till ca 500 (på basis av bägaren på
samma fyndplats), men kan vara tillverkad något tidigare. (Andersson 2010:72ff)
Denna unika skåls paralleller har Stjernquist sökt i både teknik och dekor, men en
kombination av båda tycks svår att finna. En slutlig summering av hennes analys tycks
dock peka på ett ursprung vid Svarta havet eller ännu längre åt sydöst med utgångspunkt
från skålens höga kvalitet och lotus/rosettdekoren, medan den kemiska analysen av glaset
visar att det lika gärna kunde tillverkats i Kölnområdet (Stjernquist 2004a:136).

4.2 Hästutrustningar
I Skåne har flera depåfynd från folkvandringstid gjorts sedan 1920-talet, med viss
koncentration till Mittskåne, av Fabech kallat Sösdala/Sjörupområdet. De flesta innehåller
olika delar av hästutrustning. Två av dessa, Sösdalafyndet (fig.9-10) och Fulltoftafyndet
(fig. 11) definierades först som krigsbytesofferfynd men sedan 90-talet har nya tolkningar
gjorts efter jämförelser med liknande fynd i Danmark, av bl.a. Charlotte Fabech (Fabech
1991:285;1993:204).
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4.2.1 Likfärdsoffer.
Fynden från Sösdala och Fulltofta har stora likheter med ett fynd i Vennebo, Västergötland,
och alla tre anses av både Fabech och Hedeager vara ”likfärdsoffer” (ty. Totenopfer) med
kopplingar till den öst- och centraleuropeiska aristokratins sedvänjor, eventuellt med
hunniskt ursprung. Delarna till utrustningen har medvetet förstörts. (Fabech 1991:290;
1993:204; Hedeager 2011:203)
Enligt Miklós Erdy finner man symboliska hästbegravningar från Donauområdet till Gula
floden (se avsnitt om hunnerna!), vilket han kopplar till influenser från det asiatiska
Xiongnufolket, föregångare till hunnerna. Hästkulten hos dessa folk innebar att en del av en
död krigares hästutrustning kunde begravas i stället för hästen själv, i första hand betslet
som representerade huvudet vari själen befann sig. Tanken var att hästen skulle tjäna sin
herre även efter döden. (Erdy 2008:17)
Å andra sidan bör seden att förstöra och begrava vapen, såsom den påträffas i
Černjachovområdet, ursprungligen härstamma från den nordgermanska Przeworskkulturen
(200-talet f.Kr – 400-talet e.Kr), menar Kazanski, då vapen knappast förekommer alls i
Wielbark- eller Černjachovkulturernas gravar (Kazanski 1991:41f). Denna sed bekräftas av
Paulus Orosius som ca 417 tillskrev den germanska krigare (Rosengren 2007: 65).
Hästutrustningarna i de hunnertida praktgravarna från Szeged-Nagyszéksós , Ungern (ca
år 430), Pannonhalma Ungern (ca 450), och Jakusowice (ca 450) (fig 15), Polen, har
uppenbarligen haft en symbolisk funktion som insignier för en hög samhällsposition. Spåren
av brand på de flesta föremålen i det förstnämnda fyndet, även brända människo- eller
djurben, har av Bóna tolkats som att det rört sig om ett brandoffer där den dödes
ståndsinsignier bränts tillsammans med begravningsmåltidens rester. Resterna har sedan
begravts för att medfölja den på annan plats hemligt begravde döde. (Kürti 1987:163f;
Tomka 1987:156f)
I Katchin i Volhynien inom Černjachovområdet har man funnit en ostrogotisk aristokrats
hästutrustning från hunnisk tid (fig.16), av Kazanski tolkad som en profan depå i samband
med konflikter mellan gepider och ostrogoter (Kazanski 1991:66ff). Beslagen med
hästhuvuden har stora likheter med motsvarande i Sösdalafyndet och de yxformade
hängena påminner mycket om hängena från Untersiebenbrunn (fig 14) .
4.2.2 Peltaformiga hängen.
I Fulltofta- och Sösdalafynden, liksom i Vennebofyndet samt i en hästutrustning från
Finnestorp, finns en detalj av särskilt intresse: peltaformiga (halvmåneformade) hängen,
som kan ha hängt på hästens bringa, som föreslagits för hästutrustningen funnen i
Finnestorp (fig 19) (www.finnestorp.se), eller, som Bunte föreslår i sin rekonstruktion
(fig.9b), på dess panna (Bunte1961:194f;). Prakthänget från Uppåkra (fig 18) är i liknande
stil och antyder samma form i motivet, varför det kan ha haft en liknande funktion.
Dessutom kan det p.g.a. sin storlek och vikt anses ganska otympligt för en människa att
bära runt halsen. Hängena återkommer med flera exempel: notera dem från Jakusowice
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och Veszkény (fig. 17)! Den sistnämnda är visserligen nästan oval, men liksom hänget från
Uppåkra finns ett ormmotiv som slingrar sig i halvmåneform
i några andra fall, kan den snarare tolkas som en fågel (GHA 1987:194). Fågelhuvudena är
ett återkommande ovanför de böjda fågelhuvudena. Formen (även kallad lunula) ansågs av
romarna skydda mot onda andar (Andersson 1995:41)
Ännu ett peltaformigt hänge, litet och i silver med fågelhuvudändar har hittats i Uppåkra
(fig.20) (Hårdh 2002:42). Detta kan dock vara ett kvinnosmycke, på samma sätt som det
almandininlagda hänget från Kertsch, Krim (fig 21) och det från Strachotin, Mähren (fig.22
)(GHA 1987:110, 375f). Den uppenbarligen populära formen förkommer även på andra
typer av utsmyckningar, t.ex. på en sölja från Kertsch (fig 23), men här, liksom motiv på
nästan samtliga hängen.
4.2.3 Övriga depåfynd.
Det största depåfyndet av hästutrustning utöver de ovan nämnda, är Sjörupsfyndet (fig 12)
med sina 200 beslag av förgyllt silver, som av Fabech antas vara en profan silverskatt som
deponerats ca år 500. De ”gotiska” spännena och örnhuvudena vittnar om centraleuropeisk
påverkan. Fyndet från Ankhult (fig.13) skall eventuellt höra dit. (Fabech 1993:206;
Strömberg 1961 I:83,II:73)
Bland de övriga fynden märks beslagen och bronsringarna från Åmossarna av samma typ
som Sösdalaringarna med nielloinläggningar, depåfyndet från Tormestorp och offerfyndet
från Hassle-Bösarp.

4.3 Smycken med inläggningar
4.3.1 Bysantinska smycken.
Bland den tidigare importen, kring slutet av 300-talet, till Skåne från romarriket hör några
exklusiva smycken av hög kvalitet som kan anas vara kejserliga gåvor till stormän eller
uppskattade härförare av skandinavisk börd. Guldsmidet är av bysantinskt ursprung, och
kan ha tillverkats i de pannoniska guldsmidesverkstäderna eller övriga Sydösteuropa. Det
är Burahusringen (fig.24) (en guldhalsring) från Ravlunda, fingerringen från Ystad (fig.26)
och örnhänget (fig. 27) från Claestorp (som troligen är av senare datum). Alla tre har
granulationer, pärlade guldtrådar och infattade stenar, men både halsringen och örnhänget
är unika. Fingerringen har likheter med bysantinska ringar från Fullerö och Berga-Vrå.
(Arrhenius 1987:443, 1990:123ff; Strömberg 1963:29f)
En låsanordning av liknade finurliga typ som i halsringen har man funnit i Cséke i östra
Slovakien (Strömberg 1963:36f) och sättet att lägga in en sten i en annan är bysantinskt
(ex. på ett granatinlagt beslag från Wien och på en bältessölja från Apahida II, (fig. 25).
Även utformningen av halsbandet med ett runt hänge är typiskt bysantinskt, anser
Arrhenius, och påminner bl.a. om ett halsband från Olbia (Ukraina). (Arrhenius 1985:61ff;
1990:123ff)
Guldörnen har varit föremål för flera analyser och jämförelser, bl.a. av Wilhelm Holmquist.
Han konstaterar örnmotivets ursprung till skytisk-sarmatisk konst och dess betydelse som
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kejserlig symbol under 400-500-talen. Kedjans östeuropeiska typ (t.ex. som halsbandet från
Olbia) och filigranteknikens högkonjunktur på 500-600-talen inom bysantinsk konst ger
tillsammans med 500-talets guldflöde upp till Norden ett ungefärligt svar. (Holmquist
1961:84ff)
Fågelfibulan från den ostrogotiska skatten i Petroassa (fig 28), från mitten av 300-talet
(Holmquist 1961; www.mnir.ro), har gemensamt med Skåneörnen det orientaliska motivet,
materialet, de polykroma inläggningarna, kedjorna och de nakna guldytorna som kontrast
till de ornamenterade, möjligen också en viss plasticitet. I övrigt är skillnaderna ganska
stora, främst då Petroassafibulan är mycket större och saknar vingar, samt att filigran helt
saknas. Ornamenteringen består av utklippt guldfolie och hela hållningen är en annan.
Ett östgermanskt halssmycke från Hallstättersee i Österrike (fig.29) består av tre kedjor av
den typ som guldörnen måste ha hängt i, och har två låsprydnader i guldfiligran. I samma
grav fanns guldringar med inlagda stenar från senromersk tid. Kanske en kejserlig gåva?
(GHA 1987:317, 340)
4.3.2 Uppåkramaterial
Den s.k. cloisonnétekniken (cellverk) har enligt Arrhenius sitt ursprung hos grekiska
guldsmeder vid Svarta havet, utvecklades i Konstantinopel men överfördes till bysantinska
satellitverkstäder vid Karpaterbäckenet, varifrån den sedan spreds till Västeuropa under
folkvandringstid, t.ex. till Köln, Mainz och Trier (Arrhenius 1985:18ff). Flera smycken med
denna teknik har grävts fram i Uppåkra där en inhemsk tillverkning kan ha varit möjlig, då
ett teknologiskt utvecklat och experimenterande metallhantverk tycks ha sin början under
folkvandringstid i Skåne (Hårdh 2004:86). Granater till inläggningarna kan ha varit
tillgängliga från Slöingeområdet i Halland (Callmer/Ljungquist 1994:262; www.uppakra.se),
men de flesta granatinfattade smyckena tycks ha sitt ursprung på olika områden på
kontinenten (Hårdh/Larsson 2007:30). Hög kvalitet på inläggningarna kännetecknas av ett
underlag av våfflad guldfolie (Arrhenius1985:39ff).
Ett prakthänge eller beslag (fig. 30) som blivit svårt skadat kan ändå jämföras med sin
motsvarighet från fyndet i Domagnano i San Marino (fig.31), ett hjälmprytt huvud där kristen
symbolik kan utläsas i det intrikata cellmönstret. Kryptiska symboler i inläggningarna lär ha
varit en germansk tendens. Arrhenius har föreslagit att huvudet kan ha varit en prydnad på
en liten väska liknande den från Sutton Hoo eller Apahida. (Arrhenius 1985:148ff; GHA
1987:427; Hårdh 2002;45f; Kidd 1987:428f)
I resterna från en plundrad grav i Strachotin i Mähren (se text om herulerna) fann man på
1970-talet bl.a. en guldring med cloisonné (fig.33) i form av en svastika som är
förvånansvärt lik inläggningen på en kapselberlock (fig.32) i guld från Uppåkra. Svastikan
på den senare är något mera rundad men cellverket är liksom på den förra omgivet av en
pärlad tråd. Enligt Hårdh tillhör kapselberlocken en grupp på 19 st funna i Uppåkra och
utformade som små böcker, men är den enda med cloisonné (Hårdh 2003:61).
(GHA1987:376:f)
Så vitt jag har sett, är den fyrarmade svastikan ganska ovanlig som motiv, däremot
förekommer triskelen (med tre armar) oftare, t.ex. på hästhänget från Sösdala.
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Ett stort antal fibulor i Skåne har sydosteuropeiska förebilder och en mängd har grävts fram
i Uppåkra från romersk järnålder till vikingatid. De S-formade fibulorna med inlagda
granater finns i flera varianter på kontinenten men i Nordeuropa är två olika exemplar de
enda hittills funna, båda i Uppåkra (fig 34a -b). Den ena av dem, med fågelhuvuden, har
exakt likadana granatformer (almandiner?) inlagda och på samma ställe som tre fibulor från
ett langobardiskt gravfält i Vörs (fig 35), Ungern. De är alla av förgyllt brons. Skillnaden är
att fibulan från Uppåkra har enkla orneringar i form av ett pärlat ribbmönster medan de
kontinentala är dekorerade med karvsnitt mellan inläggningarna, annars är de nästan
identiska. Den andra, grövre fibulan däremot, har enkelt karvsnitt mellan inläggningarna
och mer drakliknande huvuden (inhemsk?). De langobardiska fibulorna är från mitten av
500-talet (GHA 1987:555, 582).
I Poysdorf, Österrike, har man funnit en langobardisk guldsmeds grav som bl.a. innehöll en
lermodell till S-formade fibulor (Christie 1995:46; GHA 1987:566), vilket bekräftar att
sådana tillverkades på denna plats.
Ett nästan runt förgyllt spänne med granater och karvsnitt (fig.36) kan ha sydosteuropeiskt
ursprung (Hård/Larsson 2007:30) men har en snarlik parallell i ett ovalt spänne från Trier
(fig.37) vars ansiktsmasker dock motsvaras av flätmönster på Uppåkraspännet..
I Uppåkra gjordes ett synnerligen spännande detektorfynd sommaren 2011: en alldeles
intakt praktfibula (fig 38) av förgyllt silver med almandiner i en ovanlig blad- eller
palmettform. En direkt motsvarighet har jag inte kunnat hitta men bågens karvsnitt och
djurhuvudfoten har flera paralleller i langobardiska fibulor. Huvudpartiets bladformer
påminner lite om de s.k. ”tångfibulorna”, i synnerhet en liten från Mochov i Böhmen (fig.39)
som dessutom har samma båge och liknande djurhuvud. Den har dock inga inläggningar
utan bara karvsnittsdekor. (GHA1987:541; www.uppakra.se)

4.4 Svärdsutsmyckningar
Två fynd av svärdsdekorationer har gjorts i Uppåkra med metalldetektor, en svärdsknapp
med spiralornament i Sjörupsstil och ett fragment av en parerstång i granatcloisonné
(fig.40) av silver, . Det senare måste ha tillhört ett praktsvärd som varit tecken på hög rang,
liksom den spatha (fig 41) med cloisonné och svärdpärla man funnit i Sydryssland (
förmodligen nuv. Ukraina) eller långsvärdet (fig 42) med rätlinjig cloisonné ifrån det
hunniska likfärdsoffret i Pannonhalma i Ungern. T.J.Arne skrev redan 1917 om ett
svärdshandtag med granatcellverk funnet vid Kertsch på Krim: kan det vara samma som
det sydryska som saknar fyndort? I så fall har det enligt honom ett ursprung hos de grekisksarmatiska hantverkarna på Krim (Arne 1917:31f). Intressant är i alla fall det s.k.
svärdshänget av halvädelsten som enligt iransk sed hade en magisk funktion som amulett
och spreds med hunnerna till Centraleuropa. Liknade av glas finns i offerfynden från
Finnestorp,
Västergötland.
(GHA
1987:104,
106;
Hårdh/Larsson
2007:32;
www.finnestorp.se)
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5. Skåne och Europa
Vilka vägar kan då föremål med kontinentalt ursprung ha tagit? Vilka människor har kunnat
föra dem med sig till Skåne och varför? Vilka behov fanns häruppe?

5.1 Förhållandena i Skåne
5.1.1Samhällsstruktur
Det sydskandinaviska samhället var vid den här tiden starkt stratifierat med stormän i
toppen som med sina familjer, trälar och eventuellt tillknutna hantverkare bodde på större
gårdar medan underlydande gårdar producerade ett överskott. Stormännens makt gällde
ännu inte geografiska områden utan andra människor. För att uppvisa och behålla sin makt
kunde man ställa till med gästabud, blot eller offer där lyxföremål eller exklusiva gravgåvor
stärkte ens sociala position. Kontakter med områden långt utanför det egna var en
förutsättning. Däremot var människorna som bodde på ensamgårdarna eller i de små
byarna oftast oberörda av händelserna i andra delar av Skandinavien eller på kontinenten.
(Andersson 2010:11ff)
Dessa stormän kanske ingick i en hird kring en lokal hövding som i sin tur ingått förbund
med andra hövdingar och deras stammar, ett stamförbund. Enligt Näsmans modell för
samhällsutvecklingen under järnåldern är stadium III (ca 300-550/600) stamförbundens och
de klassiska centralplatsernas tid (Helgesson 2002:33,35ff).
5.1.2 Centrala platser
Skilda uppfattningar finns om Skånes regionala organisation, men de flesta forskare är
eniga om att minst två centralorter utmärker sig, nämligen Uppåkra och Vä, på var sin sida
av landskapet och med lång bebyggelsekontinuitet (Helgesson 2002: 35,44). Stjernquist
särskiljde Vä bland andra skånska orter som en med tydliga östliga kontakter, i synnerhet
med Bornholm (Stjernquist 1947:194). Fabech anser att även Ravlunda/Maletofta varit en
central plats med maritim betydelse. Med utgångspunkt ifrån kulturlandskapet anser hon att
man kan dela in Skåne i slättbygd, skogsbygd och ett gränsparti, risbygden, där de centrala
orterna Vä och Uppåkra båda befinner sig i slättbygd, medan Ravlunda och
Sösdala/Sjörupsområdet ligger i gränsområden (som med sin diagonala sträckning tvärs
över Skåne även kan ha varit en politisk gräns). De senare platserna, anser Fabech, har
varit stategiska knutpunkter att kontrollera politiskt och kommunikativt, Ravlunda med sina
marina kontakter med Östersjööarna och Blekinge, och Sösdala/Sjörup med sitt läge mitt
emellan två viktiga centralorter och på vägen norrut mot myrmalmsområdena i skogen
(karta 9). (Fabech 1993:220ff)
Märta Strömberg, som grävde ut Vätteryds gravfält på 50-talet, var medveten om en
gammal färdväg mellan Höör-Häglinge-Sösdala-Finjasjön och kopplade den till
järnfyndigheter i centrala och norra Skåne (Strömberg 1963:96ff). Fabech tror att en
inflytelserik elit kan ha organiserat produktion och handel av det begärliga järnet i den här
trakten (Fabech 1993:222ff). Hela bygden längs Helge å upp mot Finjasjön har av flera
arkeologer uppmärksammats som särpräglad, med sina stora järnåldersgravfält och
ovanliga fynd, först av T.J. Arne som tyckte sig se ett folkvandringsrike där (Ödman
2011:174).
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5.1.3 Varor
Importen till Skandinavien under folkvandringstid bestod mest av lyxvaror som kunde
representera status, men halvfabrikat och råvaror för tillverkningen av glas-, guld, silver- och
bronsföremål var också viktiga handelsvaror. Genom byteshandel med skinn, hudar och
bärnsten – kanske även ett överskott av järn - på marknadsplatser på olika håll kan man ha
fått guld och silver i form av tenar, halvfabrikat eller mynt. Nordeuropeiska stormän emellan
kan sådana utbyten ha varit omfattande. (Andersson 2010:10, 43; Ljungkvist 2008:27)
5.1.4 Färdleder
Vägen från Uppåkra till Vä (via Ringsjöområdet) var en gammal sträckning som egentligen
började i Malmötrakten och förband kusten med inlandet sedan 200-talet, medan en annan
gick från sydkusten mot Uppåkra norrut mot Borgeby och Nordsjön (eller Östersjön i andra
riktningen) för att undvika strandrevlarna vid Näset. Ännu en strategisk plats för överregional
kontroll, alltså! (Magnusson-Staaf 2011:87f)
Vad vattenvägar beträffar, var Sege å, Rönne å och Helge å farbara leder mot inlandet
medan hamnar i Ravlunda och i Ystadtrakten skötte sjöfarten över Östersjön och Öresund
(Helgesson 2002:61f; Strömberg 1963:42f).

5.2. Färdleder på kontinenten
Under romersk järnålder var handelsvägarna välutvecklade mellan Skandinavien och det
romerska riket, både åt sydöst och åt sydväst. Sydvästra Skånes närmaste kontakter har
helt naturligt varit med de danska öarna och sydöstra Skåne med Bornholm, Öland och
Gotland. Handelsplatser på dessa öar har sedan skött förmedlingen av varor vidare mot
norr och söder. (Strömberg 1993:41ff). Sjövägarna har varit de vanligaste färdvägarna
eftersom landvägen var dels svår och ogenomtränglig, dels farofylld. I Nordsjön gick
trafiken från Rhenmynningen norrut mot Norge och runt de danska öarna in i Öresund och
Östersjön. Härifrån fortsatte vattenlederna via Oder och Weichsel söderut eller längre
österut. (Burenhult 2000:177)
Den s.k. bärnstensleden gick sedan länge från Weichselmynningens handelsplatser via
Oder, genom Mähriska porten i Karpaterna, ner till de romerska gränsstäderna
Carnuntum/Vindobona och vidare på romerska vägar mot slutpunkten, hamnstaden
Aquileia vid Adriatiska havet. På grund av markomannerkrigen på 160-talet avstannade
dock handeln längs denna led och en ny östlig led från Östersjön till Svarta havet genom
Hrubieszów-dalen (Bug?) öppnades. (www.muzarp.poznan.pl)
Genom att kartlägga Kowalkbägarens förekomst har Kazanski kunnat påvisa ett exempel på
en kontaktväg i sydost mellan Skandinavien och Černachovkulturens område under 300talet (Kazanski 1991:53). Denna följer i stort Näsmans förslag på en väg utmed Weichsel till
det västliga Bug och antingen ner längs med Dnjestr eller längre norrut genom Pripetträsken
och nedför Dnjepr (Näsman 1987:97). Härifrån kunde handelsleden fortsätta längs
Svartahavskusten mot Donaus mynning och romarriket.
Vad hände med dessa rutter efter hunnernas invasion norr om Svarta havet? Enligt
Strömberg talar de skånska guldfynden (och de på Öland och Gotland) från folkvandringstid
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för att livliga förbindelser har upprätthållits, främst med området åt sydost, kanske med
hunnernas förmedling, men även åt sydväst (Strömberg 1963:95). Även Näsman anser att
Weichselrutten varit obruten under 400-talet trots den oroliga situationen i Karpaterbäckenet
och romerska handelsrestriktioner i början av perioden. Solidifynd från Östrom funna i
Norden talar för att dessa kommit in med nordiska krigare som sold för deras tjänster i
krigen, men kan också ha kommit genom handelsverksamhet. Stjernquist har genom fynd
av Bornholmsfibulor i Vä konstaterat att handeln över Bornholm fortsatt, och att den rika
förekomsten av slipade glaskärl från Svarta havsområdet, liksom av guld, i Östersjöområdet
bevisar att även de sydöstliga kontakterna varit obrutna. (Näsman 1984:97,108; Stjernquist
1947:194, 2004:143; Strömberg 1963:95)
Kontakterna över havet med det pommerska området i sydöst och de preussiska, lettiska
och litauiska områdena i öster upprätthölls av Östersjööarna under hela folkvandringstiden
(Callmer 2000:48; Wyszomirska-W:1992:59ff) men det är inte troligt att man använde sig av
de längre österut liggande flodvägarna Neman eller Dvina till Dnjepr, då man ej funnit något
glas alls i dessa områden. Den sydöstra leden ner till Svarta havet mot glasproducerande
områden måste däremot ha varit helt naturlig för nordborna, då de hela vägen kunde göra
sig förstådda med närbesläktade folk i ett sammanhängande kulturområde, men handeln
kunde lika väl ha skett i korta etapper i ett utbytessystem. (Näsman 1987:98)
Dessa förbindelser intensifierades under hunnertiden men bröts, enligt Näsman, då
glashyttorna, till skillnad från guldsmidesverkstäderna, i det nordpontiska området slutade
att fungera i slutet av 400-talet. Även kulturkontakterna med germanerna väster om Svarta
havet avbröts omkring år 500, då slaverna alltmer tagit över de germanska områdena längs
med Weichselrutten. I stället kan kontakter med gepider, heruler och langobarder ha gått via
Oder och Morava genom ”mähriska porten” till mitten av 500-talet. Hunnerna var alltså inte
orsaken till att de gamla förbindelselederna med Sydosteuropa bröts, utan snarare slaverna.
(Näsman 1984:106,109)
Även Ljungkvist menar att importen av både glasvaror från Svartahavs/Donauområdet och
solidimynt helt avstannade efter Justinianus (d. 565), varefter allt glas kommer från
Västeuropa (Ljungkvist 2008:45f).
5.2.1 Den sydvästliga leden
Under 500-talet finns indikationer på kontakter mellan Skandinavien och frankiskt och
thüringiskt område. Då det i Uppåkrafynden mest rör sig om personliga föremål och
smycken kanske de är kopplade till individuella allianser som giftermål eller tjänst hos någon
kontinental härskare (Hårdh/Larsson 2007:36). Näsman tänker sig emellertid en ny
handelsled över Österrike-Bayern-Thüringen i mitten av 500-talet då avarer och slaver
bryter den gamla leden (Näsman 1984:109) och Stjernquist menar att ett välutvecklat
handels- och utbytesnätverk kan ha styrts av allemanniska eller thüringiska stammar
(Stjernquist 2004a:143). Det måste även varit möjligt att via Donau ta sig västerut mot Rhen
och norrut mot atlantkusten, liksom i motsatt riktning. Längs denna kust var
transportsystemet väl utvecklat och kan även ha inbegripit västheruliska sjömän (Brandt
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2010:35f). Även sjöfarten över Medelhavet och uppför floden Rhône till Rhen hade gamla
anor.
5.2.2 Transport
Öster om Rhen och norr om Donau var områdena under järnåldern starkt skogbeklädda
(Jordanes nämner träsk och skogar) och någon röjning öster om Elbe ägde inte rum förrän
på 1100-talet (Smith 2005:54). För transporten av olika handelsvaror, är det ändå möjligt att
tänka sig andra färdmedel än båt genom skogsområdena i Europa. Vintertid lär det ha varit
möjligt att ta sig över de frusna floderna och träskmarkerna till fots eller till häst. Även på
sommaren var flodstränderna framkomliga till häst och på vissa ställen kan det ha funnits
flott- eller båttransport över floderna, enligt Priskos berättelse om sin resa till Attila vid
Tisza/Theiss. Däremot var en sådan transport mindre lämplig för bräckliga föremål som
glas, i vilket fall vattenburet färdmedel måste ha valts. Kanske utvecklades ett nätverk för
utbyte med en elit av förmedlare längs handelsvägarna. (Näsman 1987:97; Stjernquist
2004:143)
5.2.3 Bysantinskt område
Efter romarrikets delning växte Konstantinopel på bekostnad av Rom. Staden kontrollerade
östra delen av Medelhavet öster om en linje från Singidunum (Belgrad) vid Donau, genom
Adriatiska havet och söderut till Nordafrika, dvs. större delen av Balkan, Grekland, de
Egeiska öarna och hela dagens Turkiet, Syrien, Palestina, Egypten och Libyen. Den
bysantinska sjöfarten fortsatte alltså över Svarta Havet och över Medelhavet till bysantinska
hamnar (t.ex. Ravenna). Fram till 600-talet kunde internationell handel bedrivas ända till
Sevilla i väst (karta 8a-b). (Herrin 2007:45)
Enligt Arrhenius har kontakter mellan Bysans och skandinavisk aristokrati, bl.a. på
Östersjööarna, upprätthållits från senromersk tid till vikingatid (Arrhenius 1990:134f).
På andra sidan Svarta Havet höll romerska styrkor fortfarande en liten koloni på Krim
(Herrin 2007:45). Redan på 700-talet f. Kr hade joniska greker anlagt betydande
handelskolonier där och under antiken var sjöfarten över Svarta Havet och i Azovska sjön
mycket livlig. Då var stäppområdet norr om Krimhalvön skytiskt och när nomadfolken
började röra sig västerut anlände sarmaterna, efterträdda av goterna och senare av
hunnerna. Kolonin på Krim förblev emellertid grekisk och pälsverk, honung och slavar från
skogarna i norr nådde marknaderna på Krim, där de tillsammans med spannmål blev viktiga
handelsvaror för först den hellenska världen och sedan den romerska.
(Ascherson1997:27,29f)

5.3 Hantverk
Förutom vid Svarta havet fanns glasverkstäder på flera håll i det romerska riket, t.ex. i
Apulum, Köln och Trier och guldverkstäder i Konstantinopel och Pannonien. Från de
centrala verkstäderna utvecklades satellitverkstäder ute i Europa. Möjligen arbetade dessa
hantverkare endast på beställning på så vis att beställaren levererade råvarorna eller
betalade för deras inköp. (Andersson 1995:116f; Arrhenius 1985:17, 119,126, 159)
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Vissa hantverkare blev kringvandrande och begav sig dit de kunde finna levebröd, hos en
arbetsgivare med möjligheter att förse hantverkaren med råvaror eller till någon större ort
(eller centralplats i Skåne) som gav möjligheter till en permanent arbetsplats (Hårdh
2002:84; Kokowski 2002:206). Även i Norden har det antagligen funnits en hierarkisk
struktur med både centrala och lokala verkstäder med viss specialisering (Andersson
1995:116f).
5.3.1 Hantverk i Bysans
Det bysantinska hovet präglades av romerska maktsymboler och lyxföremål från Persien.
Förkristna kejserliga konsttraditioner som härskarstatyer, reliefer, porträtt i mosaik och på
mynt, samt juvelbesatta regalier och bröllopsbälten levde kvar från antiken. Hantverkare
fortsatte även att använda sig av antika metoder för att bearbeta ädelmetaller, emalj,
elfenben och bergkristall. De var särskilt skickliga på att prägla mynt, tillverka smycken i
emalj och guld, och ringar, guldfiligran- och emaljörhängen, hängsmycken och armband
med blandade antika och kristna motiv. (Herrin 2007:49f,75f)
5.3.2 Hantverk på Krim/norra Svartahavsområdet
Detta område var sedan gammalt genomsyrat av grekisk-romersk-sarmatisk kultur (redan
de grekiska guldsmederna hade varit skickliga på att göra dyrbara smycken åt de skytiska
hövdingarna under århundradena före Kr, Ascherson1997:30; MHTU:1999:34), i synnerhet
det s.k. bosporianska riket (Regnum Bospori) kring Azovska sjön. I Komarov, vid Dnjestr,
har man funnit en glashytta som tillverkat odekorerade kärl i slutet av 200-talet (Kazanski
1991:52). Glashyttor i gotisk regi inom Černjachov-Sîntana de Mureskulturernas område
längs den nordvästra Svarta Havskusten har troligen utnyttjat senromersk teknologi
därifrån. Ulf Näsman anser att produkter ifrån dessa hyttor måste ha varit svåra att sprida
på romerskt område när spänningarna blev svåra mellan romarriket och de gotiska
väldena, medan handeln kunde föra dem i nordvästlig riktning mot Skandinavien.(Näsman
1984:66)
Vid hunnernas ankomst är det troligt att många hantverkare flydde söderut, t.ex. till
städerna Tomis (nuvarande Constanţa i Rumänien), Konstantinopel och västerut längs med
Donau till Aquincum (Arrhenius 1987:123).

6. Diskussion
6.1 Fynden.
Vad gäller glasbägarna, finns ingen anledning att betvivla Näslunds och Stjernquists
sakkunskap, deras ursprung i Svartahavsområdet är ganska säker. Däremot finns det
fortfarande ett frågetecken på glasskålen, då den än så länge är helt unik. De kemiska
analyserna som gjorts på glaset kan inte avgöra om det är tillverkat i Köln eller
Svartahavsområdet. Däremot är det helt klart att den inte kan vara inhemskt arbete då
tekniken inte fanns här. Förutom i Skandinavien har glas med överfångsteknik funnits i
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Polen, Mähren, Dalmatien och Rumänien, där även slipningar av ovaler och medaljonger
påträffats. Svartahavsområdet står i centrum för en lotus- och blomtradition i dekoren,
varför detta område är mest troligt (Stjernquist 2004a:136). Vi kan däremot inte veta hur
gammal skålen är, då den kan ha varit gammal redan då den deponerades med bägaren.
Ett så värdefullt föremål, möjligen av sakral karaktär, kan ha bevarats i generationer.
Hästutrustningarna är ett ämne som behandlats av många och då har man huvudsakligen
uppmärksammat likheten i stämpeldekoren med fynden i Central- och Sydosteuropa. Jag
har här särskilt understrukit de peltaformade hängena vilka återfinns i olika sammanhang i
Sydosteuropa, men även på hästutrustningar varvade med yxformiga hängen som dem i
Kertsch- och Untersiebenbrunnfynden. Man kan undra över ursprunget till detta motiv, är
det romerskt, hunniskt eller en blandning av de två? Det är dock tydligt att de skånska
fynden från Sösdala och Fulltofta härrör från människor med kontinental koppling och
fyndomständigheterna tycks stämma helt överens med det av hunnerna spridda bruket att
göra symboliska begravningar ca 80 cm under markytan. Tillräckligt många tecken finns på
att det inte rör sig om krigsbytesoffer, främst p.g.a. läget: på höjder och i närheten av
gravfält från samma tid. Fabech, Hedeager, tidigare och senare forskare har funnit ett flertal
indikationer på att området dessa fynd gjorts i har haft en särskild betydelse, med
kopplingar till både Västergötland och Mälardalen, såväl som till kontinenten. Det är
emellertid inte omöjligt att någon del tillverkats här, t.ex. enligt Bunte betslet från Sösdala 2,
då tekniken funnits och även förebilderna. Däremot kan jag inte mer än andra bedöma vilket
folk som är upphov till föremålen utifrån hantverket.
Bland smyckena är de tre bysantinska guldföremålen uppenbarligen bysantinskt arbete,
varav två möjligen från Pannonien. De har alla importerats på något sätt, möjligen har de
varit kejserliga gåvor, vilket tyder på direktkontakt med Östrom. Granatsmyckena, vilka alla
påträffats i Uppåkra, är svårare att bedöma. Alla har paralleller på kontinenten, utom
praktfibulan (som det ser ut nu), men med tanke på Uppåkras betydelse som centralort för
hantverk och handel, är det tänkbart att hantverkare från kontinenten tillverkat smyckena på
plats, förutsatt att råmaterialet fanns. Granater kunde hämtas från Halland men
hantverkaren kunde ha haft med sig en del, då de inte är särskilt skrymmande, eller kan
beställaren ha anskaffat dem. Metallen fanns i Uppåkra, där mycket sönderklippt metall och
delar av metallföremål och smycken hittats, förmodligen bevarat för återanvändning i
hantverket. Så småningom har inhemska hantverkare övertagit tillverkningen av de
populära modellerna. Uppåkras centrala betydelse som handelsplats och politiskt centrum
belyses av att det endast är här som de på kontinenten så vanliga S-fibulorna har påträffats
i Norden. Kanske är den unika praktfibulan ett exempel på att den egna inhemska
produktionen kommit igång med försök till ett nytt formspråk? Oavsett om föremålen är
importerade eller reproduktion av kontinentala modeller, är deras ursprung området kring
Bysans och Svarta havet, varifrån cloisonnétekniken spreds och fortsatte att tillverkas under
folkvandringstid.
Svärdsutsmyckningarna är ännu ett tecken på att en aristokrati med långväga kontakter
funnits i Uppåkra, parallellen i fyndet från Sydryssland pekar dessutom åt sydost, kanske
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Östrom, men kan också härröra från Rhenområdet. Likheten i svärdsknappens ornament
med Sjörupsfyndet ger eventuellt ledtrådar till det regionala kontaktnätet.

6.2 Färdvägarna.
De möjliga färdvägarna har behandlats ovan, frågan är vilka som har använts. När det gäller
glasbägarna är den östliga Weichselrutten den troligaste, kanske i etapper i form av
byteshandel längs vägen, eller med båt för att minska krossrisken. Eventuellt beror den
relativa tjockleken hos vissa glas (t.ex. Borrbybägaren) att dessa gjordes för export. Kanske
har marknadsplatser funnits för sådana varor längs med den invanda rutten och som ovan
sagts, språket var inget hinder här fram till slavernas expansion. Flera regionala maktcentra
har funnits mellan Norden och Svarta havet, i Pommern, Masovien-Podlakien, Galizien och
Podolien. Under 400-talet har germanska enklaver funnits utmed delar av sträckan och
Weichselmynningen var under germansk kontroll fram till ca 500 (Näsman 1984:106). Vid
Östersjökusten kan glasvarorna ha tagit sjövägen till Skåne (Ravlunda el. Ystad) via
Bornholm, respektive landvägen till Danmark och sedan över Öresund. Intressant är tanken
som Brandt har framkastat, att hunnerna faktiskt måste ha uppmuntrat den germanska
handeln norrut, förmodligen då de räknade ostrogoterna som allierade och kunde ha nytta
av handelsvarorna. De kunde emellertid blockera andras handel när det var lämpligt.
(Brandt 2010:26)
Hästutrustningarna har gissningsvis kommit till häst, frågan är med vilka människor, vilket
kan besvara frågan på vilken väg. Landvägen är dock troligast om än någon båtresa blivit
nödvändig, t.ex. över Öresund. Mer om detta nedan.
För smyckena med cloisonné finns flera möjligheter. I den mån de är importerade kan de
vara personliga gåvor, beställningsarbeten från besökande hantverkare eller helt enkelt
inköpta av resande handelsmän. Mycket talar för att en handelsväg genom den Mähriska
porten och upp för Oder under 500-talet kunnat föra med sig langobardiskt, gepidiskt och
ostrogotiskt hantverk norrut från Karpaterbäckenet och att Uppåkra dragit till sig en stor del
av den handeln. Kapselberlocken med svastikan är intressant då motivet finns hos ett fynd
från en plundrad grav i Mähren på heruliskt område – har det funnits fler föremål med det
motivet i graven och har de i så fall varit modell för denna berlock, eller är det rentav ett av
föremålen vi har i Uppåkra? Det är fullt möjligt att en del dyrbara föremål är resultatet av
plundringar eller krigiska handlingar på kontinenten, hitförda av hemvändande krigare och
legosoldater. Många av de rika hunnergravarna sägs ha plundrats redan i anslutning till
hunnerrikets upplösning: vart tog föremålen vägen? Å andra sidan kan kapselberlocken
vara en kristen amulett, ett slags skyddande miniatyrcodex att hänga om halsen, enligt M.
Corsten (Hårdh 2003:62), och då är germanska gravar troligare.
Naturligtvis är personliga utbyten av gåvor och alliansbevis ett mycket troligt sätt för
smycken att byta ägare på, och många kan ha anlänt hit upp tillsammans med kvinnor som
medföljt krigare eller aristokrati, respektive skickats hit i organiserade allianser. Här behöver
inte avstånden varit stora, utan utbytet kan ha skett i flera etapper och genom flera
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mellanhänder. De bysantinska smyckena måste ha varit personliga och kanske
tacksamhetsbevis från en kejsare till en uppskattad militär eller till dennes hustru, eller helt
enkelt diplomatiska gåvor. Svärden som utsmyckningarna funnits på bör ha tillhört, som
ovan nämnts, en krigararistokrati som eventuellt erhållit vapnet som insignium för sin höga
ställning eller själv beställt dess tillverkning. Hit har de i så fall kommit med sina ägare,
eventuellt via den östliga leden.

6.3 Inhemskt
Som sagts ovan, både guld- och silversmide har kunnat utvecklas i både Uppåkra och på
andra centralplatser i Skåne där råvarorna varit tillgängliga, och kontakt med de danska
öarna och Östersjööarna har gett möjligheter till utbyte av regionalt och lokalt hantverk. De
s.k. ryggknappsspännena t.ex. finns i många utformanden, med eller utan inläggningar,
både i Uppåkra och i övriga Skåne, och i de flesta fall är de av inhemsk tillverkning. I regel
kan man dock utgå ifrån att ett högkvalitativt hantverk är en importvara under
folkvandringstid, även om undantag kan finnas. Även här kan det vara fråga om
hemvändande krigare som har lärt sig hantverket nere i Europa. Kokowski har utrett
kontinental påverkan på skandinaviskt konsthantverk under folkvandringstid och kommit
fram till två specifika områden där denna påverkan finns: a) Smycken av metall med
ädel/halvädelstenar b) Smycken med fågelhuvuden som motiv (Kokowski 2002:210). Den
första kategorin kan man räkna cloisonnésmyckena till medan den andra kan tillämpas på
Sjörupsfyndet, eventuellt på S-fibulorna i den mån de är av inhemsk tillverkning, och
kanske på det lilla peltaformade hänget av silver.

6.4 Samhällen
De germanska stammar som deltog i folkvandringarna var liksom stäppfolken krigare dvs.
alla män räknades som sådana. På samma sätt var en här också ett folk, till skillnad från
den romerska hären. En hierarki utvecklades med en krigarelit i toppen bestående av de
dugligaste krigarna med erfarenheter av ledarskap, stridsteknik och makt. De utvecklade
också en smak för guld, prestigeföremål och lyxartiklar. Förmodligen kom de också i kontakt
med ett utvecklat kulturliv, med skriftspråk, konst och religionsutövning (kristendomen) och
fick lära sig nya språk, som latin och grekiska. Här i Skandinavien fanns visserligen också
en hierarki, och de som stod högst i samhället hade säkert klart för sig att livet såg
annorlunda ut på annat håll, men de var inte i första hand krigare, utan jordbrukare och
deras makt hade andra orsaker. Efter hand som fler krigare vände hem med guld och nya
kunskaper och vanor, måste det ha orsakat stora förändringar. Det kunde nog dessutom
skilja sig i erfarenheter om man som legosoldat krigat på kejsarens sida eller om man slagit
sig samman med hunnerna. Begravningsseder, offerhandlingar, värderingar och familjeliv
måste ha påverkats, liksom samhället i stort när en elit tog över makten och organiserade
sin omgivning på ett nytt sätt, med förebilder från kontinenten. Här fanns säkerligen en
grogrund för en blivande kungamakt.
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6.5 Hunnerna
Frågan gäller om det är möjligt att hunnerna varit fysiskt närvarande i Skåne och fört med
sig exempelvis hästutrustningarna. Detta är Hedeagers förslag, byggt på även andra
arkeologiska spår, som ikonografin på guldbrakteatrar och guldgubbar, en typ av örringar,
bronsspeglar och sadlar av hunnisk typ funna i Vendel och Högom. Hon menar att asiatisk
shamanism, trosföreställningar och symbolik påverkat den germanska mytologin och gett
dess uttryck en ny inriktning mot den nordiska djurstilen (Hedeager 2007; 2010:12ff).
Näsman, bland andra, har bemött dessa hypoteser med flera argument. Han anser inte att
de av Hedeager anförda arkeologiska bevisen för hunnisk närvaro är hållbara, utan menar
att hunnisk påverkan på Skandinavien varit indirekt, sånär som på Sösdalafyndet där
eventuellt inflytande varit av kort och begränsad art (Näsman 2008:111ff). Inte desto mindre
visar det gemensamma nordiska och germanska myt- och sagamaterialet från
folkvandringstid att hunnerna måste ha satt djupa spår i det kollektiva minnet.
Enligt Priskos sträckte sig Attilas makt till ”öarna i Oceanen” (Näsman 1984:100), vilket har
tolkats till Östersjööarna, då det även nämns att de ligger mittemot Weichsels mynning. De
nordligaste hunniska fynden har gjorts i Polen (Jakuszowice, Przemęczany) och Schlesien
(Höckricht) (Kokowski 2002:210) och kan vara bevis för en utdelegerad postering för att
övervaka handelsvägar. Det betyder inte att hunnerna inte kan ha kommit längre norrut,
åtminstone tillfälligt, i sökandet efter områden rika på livsmedel, guld eller pälsar. Hur har
de i så fall förflyttat sig och underkuvat de boende? Har de haft alla sina hästar med sig,
måste skogarna ha varit ett hinder, för att inte tala om havet. Vintertid kanske båda
problemen kunde lösa sig, då sikten blev bättre utan löv och kanske Öresund var isbelagd.
Men om de inte hade sina snabba hästar, som Lindner har föreslagit (Lindner 1981:3ff)? Då
kunde de inte varit många och inte särskilt välskyddade i en förmodat fientlig omgivning.
Hedeager menar att landskapet var relativt öppet i Nordeuropa under denna tid och inte
borde ha hindrat militära expeditioner (Hedeager 2007:206), vilket strider mot vad
arkeologiska undersökningar enligt Smith visar, nämligen att perioden utmärks av
skogarnas utbredning och glesnande befolkning, samt ett mycket blött och kallt klimat
(Smith 2005:55, 58). Kanske inte så lockande för ett folk från de asiatiska stäpperna!
Som allierade med germanska stammar kan hunniska ”gränsfurstar” ca år 450 ändå ha
velat utforska dessas land i sällskap med grupper av dem, eller kanske skickat över
germanska rekognoseringspatruller.

6.6 Herulerna
Att det en germansk folkgrupp kallade heruler verkligen drog mot norr och bosatte sig
någonstans i Skandinavien i början av 500-talet verkar vara bortom allt tvivel. Men det är
ovisst om de då kom hem till sitt eget folk eller om de var rena invandrare. Var de nya i
Skandinavien måste de ha varit rätt många som invandrade eftersom de kunde förse de
kontinentala stamfränderna med minst två kungar och ”200 unga män” ca en generation
senare. De måste ha setts som en invasion här som borde satt spår på flera sätt. Men då
runorna är den enda skriftliga källan i Skandinavien från tiden är dessa spår ganska
svårtydda. En anan möjlighet är att vägen upp till Skandinavien redan var upparbetad av
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herulerna, att de sedan sitt riksskapande i Mähren gjort sig till herrar över handelsleden
genom Mähriska porten och fritt rörde sig genom dessa trakter. Det skulle förklara varför de
tar beslutet att ge sig norrut till bekanta trakter i stället för att dra österut mot det kristna
Östrom. Trots allt var de germaner, talade ett germanskt språk och hade förmodligen sina
rötter i Nordeuropa, om än inte nödvändigtvis i Skandinavien. Deras bosättning häruppe
måste i vilket fall ha varit omstörtande, då de förde med sig nya erfarenheter, nya ideal och
en ny samhällsstruktur. I sammanhanget är det intressant att notera att herulerna ansågs
ha en arkaisk trosuppfattning och föråldrat levnadssätt (Lintner-Potz 2006:149). Kanske de
faktiskt sökte sig till sina gelikar som Nerthusdyrkare? Det förklarar i så fall inte alls vad
Hedeager ser som en metamorfos i den nordiska mytologin och ikonografin orsakat av
asiatiska, shamanistiska föreställningar.
Kommunikationen mellan Skandinavien och Sydösteuropa kan också ha förmedlats av
andra folk. Både gepiderna och ostrogoterna kan ha haft stort inflytande på människor och
samhällsliv i Norden och kanske också följt handelslederna norrut själva. Kazanskis
forskning i militära vapen och hästutrustningar i Östeuropa har bekräftat att ett militärt
germanskt folk från Donauområdet i början av 400-talet rörde sig, tillsammans med balter
och slaver, in i det skogbevuxna östra Europa (!), förmodligen på grund av den oroliga
situationen där nere. Av dessa har en grupp tagit vägen åt nordväst, vilket arkeologiskt
material talar för i Preussen och Litauen. (Kazanski 2007:11)
Ett annat förslag kommer från Kokowski som identifierar en polyetnisk och multikulturell
folkgrupp kallad Vidivari (eng. Withingians) som haft sitt säte (enligt Jordanes) vid
Weichselmynningen. Ett stort antal solidi-och guldsmidesfynd från 400-talet finns spritt över
hela området som tidigare befolkats av Przeworsk- och Wielbarkkulturerna. Dessa kan,
menar han, vara ett alternativ till herulerna som förmedlande länk mellan Skandinavien och
Sydösteuropa. Kontakten kan även ha förmedlats till hunnerna, som måste ha funnit detta
folk lämpliga allierade, då man i Hammersdorf (Mɬ otecno) funnit en fibula i hunnisk
polykrom stil. (Kokowski 2001:214f)
Det finns alltså inte bara ett sätt som föremål från Sydösteuropa kan ha kommit hit på, utan
flera. Vad beträffar hästutrustningarna är jag böjd att tro på Fabechs version av en krigisk
elit med kontinentala erfarenheter som tar Sösdala/Sjörupsområdet i besittning för kontroll
av handels- och råvarutransporter mellan olika politiskt centrala sydskandinaviska områden.
Dessa kan mycket väl heta heruler, dessa hade ju tidigare erfarenheter av just sådan
verksamhet från Mähren.
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7. Resultat
De fyra föremålskategorierna uppvisar en tydlig koncentration till Uppåkra. Min egen nära
koppling till Uppåkramaterialet är naturligtvis inte utan betydelse här. Kanske är det
urvalskategorierna som är orsaken men det är inte säkert. Om t.ex. solidi, guldgubbar och
brakteater hade tagits med hade Vä visserligen lyfts fram tydligare, men Uppåkra hade
fortfarande dominerat, vilket är naturligt med hänsyn till det enorma fyndmaterialet där. Man
kan hoppas att framtidens utgrävningar kan uppdaga fler betydelsefulla fyndplatser, t.ex. i
nordöstra och mellersta Skåne. En orsak till en viss koncentration av dyrbara föremål till
Uppåkra är naturligtvis att den aristokrati som där styrde handel och hantverk såg till att
själva behålla det som de ville ha, medan något enklare varor fick transporteras vidare inåt
landet. Liknande, fast i betydligt mindre omfattning, syns i Ravlunda, där både solidi,
guldbrakteater och den dyrbara halsringen har deponerats. Fyndkategorierna visar ändå
flera sidor av ett överklassamhälle: ceremoniella föremål för sociala sammanhang,
krigarutrustning, prestigeföremål med kejserlig anknytning och slutligen kvinnlig prydnad. De
bevisar tillsammans att betydande kontakter har upprätthållits mellan Skåne och
Sydösteuropa under folkvandringstiden.
Mina svar på de fem frågeställningarna är följande:
1. De valda föremålen har nästan alla antingen ett sydeuropeiskt ursprung eller en
sådan anknytning. Några kan vara av inhemsk tillverkning efter kontinentala
förebilder eller tillverkade i Västeuropa men likaså med förebilder från
Donauområdet. Vissa har mycket intressanta paralleller som kan vara värda
närmare studier.
2. Färdvägarna är olika beroende på fyndort, tidsperiod och föremålstyp. De stora
handelsvägarna har gått från Svartahavsområdet uppför de sydryska flodsystemen
till Weichsel och norrut mot flodmynningen vid Östersjön för att under en senare
period när hunnerna permanentat sig i Karpaterbäckenet ta en mera västlig väg
längs den gamla bärnstensleden genom Mähriska porten och uppför Oder. Vid
Östersjökusten gick sjövägen mot Bornholm, Ystad eller Själland. Under andra
hälften av 500-talet har den östligaste vägen varit blockerad av slaviska och avariska
stammar. Helt västliga vägar kan också tänkas under hela perioden då floderna
Donau, Rhône och Rhen fört trafiken till Atlantkusten eller via andra floder (Elbe)
genom germanska områden norrut. Från kusten gick sjöfarten norrut och runt om de
danska öarna in i Öresund. Föremål har dock inte förflyttats enbart genom långväga
handel, utan också genom etappvisa transporter och bytesmarknader, genom
personliga förflyttningar och gåvor, genom allianser och vänskapstecken/diplomati,
för att inte tala om plundringar.
3. Vid de stora centralorterna i Skåne, i första hand Uppåkra, har metallhantverk kunnat
utföras, då man där kunnat få tag i råvaror eller haft de nödvändiga kontakterna för
att erhålla dem. Hit har hantverkare från kontinenten kunnat försörja sig och

35

eventuellt lära ut sitt hantverk till de lokala. Granater till inläggningar har antingen
importerats eller anskaffats från Halland. En egen stil och experimentlusta utvecklas
i Uppåkra under folkvandringstid men den är inte oberoende av kontinental
påverkan.
4. De sydskandinaviska och övriga germanska samhällena under folkvandringstid var
alla stamsamhällen med en viss hierarki och alla män räknades som krigare. Detta
hade de gemensamt med de asiatiska ryttarfolken. Däremot var livet upp i Norden
och nere på kontinenten helt olika. Under den krigiska perioden i Europa utvecklades
en maktelit som försörjde sig på strid, tributer och plundringar, medan den
jordbrukande befolkningen i Norden löd under ett antal storgårdar. Även kontakten
med kristendomen, andra språk och skriftspråk, vana vid dyrbara lyxföremål av guld
och ädelstenar orsakade troligen många omvälvningar när legosoldater och andra
krigare vände hem till Norden. I Skåne finns tecken på sådana förhållanden i
Sösdala/Sjörupområdet, liksom i Uppåkra.
5. Hunnerna har troligtvis inte varit på denna sida Östersjön men kan ha kommit
ganska långt norrut och haft kontakt med germanska stammar i Nordeuropa, förutom
dem i Donauområdet. De stammar som kan ha varit förmedlande mellan
Sydösteuropa, hunner och Skandinavien kan ha varit heruler, ostrogoter eller
”Vidivari”. En grupp utgående från något av dessa folk kan vara den krigiska elit som
med kontinentala erfarenheter enligt Charlotte Fabech har kontrollerat en strategisk
knutpunkt i ett gränsområde mellan två skånska regioner, Uppåkra- och
Väområdena. Då herulerna dels enligt skriftliga källor faktiskt slog sig ner i
Skandinavien med en egen kungafamilj i början på 500-talet, dels sägs ha
kontrollerat handel genom Mähriska porten norrut under tiden de hade ett rike i
Mähren, anser jag de är det troligaste alternativet.
När frågeställningarna väl besvarats kommer naturligtvis fler trådar fram att spinna på i ett
helt annat arbete. Hela herulfrågan är mycket intressant och det finns uppenbarligen mycket
mer material att sätta sig in i och analysera. I studiet av hunnerna har också mycket
forskning kommit fram som belyser deras samhällsorganisation och uppenbara
anpassningsförmåga i en för dem helt olik värld. Frågan om deras hästhållning i Europa,
t.ex., har tydligen inte tagits upp till diskussion efter Rudi Lindners ganska kontroversiella
artikel. Det kollektiva minnet av hunnertiden som ges uttryck i det nordiska sagamaterialet
är naturligtvis också en rik källa till förståelse av vilka förändringsprocesser perioden gett
upphov till.
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8. Sammanfattning
I detta arbete var syftet att undersöka Skånes kontakter med Sydösteuropa under
folkvandringstiden. Metoden var att utifrån jämförande studier av föremålsfynd gjorda i
Skåne med deras paralleller i Sydosteuropa komma fram till deras ursprung och hur de kan
ha nått Skåne. Frågeställningarna har gällt a) vilka fynd i Sydösteuropa som motsvarar dem
i Skåne som utpekats ha sydosteuropeiskt ursprung eller vara påverkade därifrån, b) hur de
kommit till Skåne, c) om de kan vara av inhemsk tillverkning, d) hur samhällena såg ut som
föremålen sägs komma ur i jämförelse med det skånska samhället och e) vilken roll hunner
respektive heruler kan ha spelat för föremålens införande i Skåne.
Fyra föremålskategorier har valts: Glaskärl, hästutrustningar, smycken med infattningar och
svärdsutsmyckningar. Av dessa föremål kom en övervägande del från Uppåkra utanför
Lund, ett från Ravlunda, ett från Ystad och resten från centrala Skåne.
Nästan alla föremål kunde uppvisa paralleller i Europa. Om inte i Sydosteuropa så var de
klart påverkade av ett sydosteuropeiskt ursprung. Flera har sitt ursprung i det bysantinska
området, andra i Svartahavsområdet eller i Donauområdet.
Färdvägarna har troligen till en början varit de samma som under romersk järnålder, dvs. via
flodsystemen från Svarta havet till Weichsels mynning. Efterhand som hunnerna förflyttar
sig västerut och med dem germanska stammar, öppnas ånyo den gamla bärnstensleden
genom Mähriska porten och fortsätter via Oder norrut. En eller flera västliga leder har också
funnits, utmed Donau, Rhône och Rhen för att utmynna vid Atlantkusten eller fortsätta
genom nuvarande Tyskland. Från början av 500-talet har de expanderande slaverna gjort
den östligaste leden svårframkomlig. Föremålen har bytt ägare genom handel, byteshandel,
gåvor och alliansbevis och även genom plundring. Import av lyxföremål till Skåne var
nödvändigt för en allt mäktigare aristokrati för uppvisande av makt och status.
Några smycken med granatinläggningar har kunnat tillverkas av inhemska hantverkare eller
av invandrade hantverkare från kontinenten. Detta har då krävt att råvaror fanns tillgängliga
eller att en inflytelserik person kunnat anskaffa dem åt hantverkaren. Så har varit möjligt i
Uppåkra, var dessa smycken påträffats. Glas har emellertid inte kunnat produceras i
Skandinavien.
Hunnernas närvaro i Skåne betvivlas men förmedlande folkgrupper mellan Sydösteuropa,
hunnerna och Sydskandinavien har kunnat vara heruler, ostrogoter eller ”Vidivari”, folk som
varit allierade med hunnerna. Herulerna är troligast, då det är skriftligt belagt att de kommit
till Skandinavien och förmodligen haft tidigare kontakter med Nordeuropa från sitt rike i
Mähren. Eventuellt kan de vara kopplade till fynden i Sösdala/Sjörup.
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Bilaga I
Skånska föremål från folkvandringstid med sydosteuropeisk anknytning
Glas
1. Cylindrisk, ovalslipad bägare av s.k. ”Kowalktyp” (fig.2), mossfynd i Forestads mosse.
Ljusgrönt glas, 9,8 cm hög, förmodligen importerad från sydöst (Strömberg 1963:42).
Skärvor av samma typ av bägare har hittats i Uppåkra (fig.1). Typen av bägare
tillverkades under 300-talet. (Stjernquist 2004b:154ff).
2. Bägaren från Lund (fig.4). Helt bevarad hittades denna i ett grustag år 1882 och är en
tjockväggig, konisk, 12 cm hög bägare av avfärgat glas med slipad dekor av nästan
sexkantiga ovaler/fasetter och en bård av liggande, utdragna ovaler kring
ovankanten. Tillverkad i slutet av 300-början av 400-talet. Stjernquist bedömer att den
koniska bägartypen med ovaler eller fasetter har sitt ursprung i sydöstra Europa i
glashyttor med syrisk-egyptisk tradition, förmodligen vid Svarta havet. (Andersson
2010:62;Stjernquist 2004:122a; Straume 1987:38)
3. Borrbybägaren
(fig.6)
påträffades
(och
skadades)
under
plöjning
i
Simrishamnstrakten och är en 9 cm hög, cylindrisk, tjockväggig bägare av olivgrönt
glas med stora kraftigt inslipade ovaler. Dess ursprung sägs vara österut inom eller
utom romarrikets gränser, någon gång mellan 250-400 e. Kr. Både denna och
bägaren från Lund har förmodligen legat i numera förstörda gravar.(Andersson
2010:62,69)
4. Glasskålen i Uppåkra (fig.8) upptäcktes i den s.k. hallen eller ceremonihuset i
Uppåkra år 2001 några cm under golvytan, tillsammans med en metallklädd bägare
(som möjligen är lokalt tillverkad, Grandin 2004:93ff). Svårt skadad av markens
tyngd, var det ett svårt konserveringsarbete att återställa den till nuvarande skick.
Den mäter 165 mm i diameter vid ovankanten och är 97 cm hög. Den utgörs av två
glaslager, ett klart, undre lager och ett lager med koboltblåa band som bildar en
bladrosett runt skålkroppen. Ett blått band ligger under ovankanten och två band
omger basen. Skålen har daterats till ca 500 på basis av den metallklädda bägaren,
bägge befann sig dessutom i folkvandringstidens lager. Då skålen är helt unik har
jämförelser gjorts av teknik och dekor hos flera liknade kärl under romersk järnålder
och folkvandringstid, vilket resulterat i att skålen kan anses härröra från
glasverkstäder vid Svarta havet, östra Medelhavet eller sassanidiska (persiska)
områden, möjligen med ett motivursprung från Egypten där lotusmotivet hade
symbolisk betydelse. Kemiska analyser visar dock samma sammansättning som i
romerskt glas tillverkat i Kölnområdet 0-400 e. Kr. (Stjernquist 2004a:103ff)
Hästutrustningar
5. Sösdalafyndet (fig 9--10) N. Mellby socken, består av 280 olika betsel- och
sadelbeslag av silver, några med nielloarbete, förgyllt silver och brons. De kan ha
prytt minst två huvudremmar och 5 sadlar. En lansspets av järn fanns också med. Det
första fyndet gjordes 1929 i en grusås och var fördelat på fyra olika ganska ytligt
belägna stentäckta gropar med några meters mellanrum. Beslagen var medvetet
förstörda.1961 gjordes ytterligare ett fynd i en grop i närheten av de första. Alla
dateras till första hälften av 400-talet. Stämpeldekoren visar påverkan från
Donauområdet (Näsman 1984:103f) och likheter. Fabech vill tolka fyndet som ett
rituellt ”likfärdsoffer”, en religiös handling med kopplingar till öst- och
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centraleuropeiskt bruk. Fyndet från 1961 är ett relativt tunt och enkelt betsel (fig.9 ab) med ett pelta/halvmånformigt hänge och mera lämpligt för en ”kulthäst” än en
stridshäst, menar Bunte, och bör vara av inhemsk tillverkning. (Bunte 1961:194f;
Fabech 1993:204f; www.fmis.raa.se; Rosborn1999:144; Strömberg 1961 I:83).
6. Fulltoftafyndet (fig 11 a-c), Fulltofta socken, är ett liknande fynd som ovan, med 23
bronsbeslag till minst ett hästbetsel och en sadel, daterade till första hälften av 400talet. Alla föremålen låg tillsammans på ca 1 m djup i en grusbacke 2 km öster om
Ringsjön. Beslagen visar koppling till Öst- och Centraleuropa. Pelta/halvmånformigt
hänge (fig.11a). (Fabech 1993:206; www.fmis.raa.se ; Strömberg 1961 I:83)
7. Sjörupsfyndet (fig. 12), N. Mellby socken, gjordes vid Bosarpssjöns norra strand
(osäkert, enl. Strömberg) och består av nästan 200 svärdsskide- och rembeslag av
silver, delvis med niello och förgyllningar, vissa fragmenterade, samt en silverbarr.
Andra hälften 400-talet men deponering ca 500. Flera föremål visar stark påverkan
från Centraleuropa p.g.a. ”gotiska” spännen och örnhuvuden. Fyndet anses av
Fabech vara en profan silverdepå. (Fabech 1993:206; Strömberg 1961 I:83,II:73)
8. Tormestorp, Brönnestads socken, depåfynd vid Finjasjön bestående av en remsölja
av silver med spår av förgyllning och försilvrade rembeslag av brons. Spännets nål
slutar med ett djurhuvud. Visar likheter med fynd i östliga Östersjöområdet. Första
hälften 400-talet. (Fabech 1993:207; Strömberg 1961 I:83,II:73)
9. Ankhult (fig.13), Häglinge socken, oval remsölja av silver i karvsnitt, delvis förgyllt,
niello, och ett fyrkantigt beslag med spiralrankor. Funnet på botten av Bosarpssjön –
hör möjligen ihop med Sjörupsfyndet (samma dekorstil). (Strömberg 1961 I:83)
10. Åmossarna, Onslunda socken, mossfynd. Sölja, sadelbeslag och träns, bronsringar
med silverinläggningar av samma typ som i Sösdalafyndet (fig. 10e). Spår av avsiktlig
destruering. Tidigt 400-tal. (Helgesson 2002:99; Strömberg 1961 I:83,II:73)
11. Hassle-Bösarp, Hassle-Bösarp socken, offerfynd funnet i mosse. Rektangulära
silverbeslag, bältesbeslag med geometriskt mönster, halvcirkelformig remsölja.
(Strömberg 1961 I:83,II:Tafel 52)
12. Uppåkrahänget (fig.18), Uppåkra socken, prakthänge av förgyllt brons och vitmetall
från 400-talet, 47 mm i diameter. Detektorfynd 1996. Nästan helt runt, ornerat med
två antitetiska, sammanslingrade ormar i relief, sedda uppifrån. Ormarna sägs ha
kunnat ha en skyddande eller helande symbolik. Stämpeldekor av Sösdalatyp.
Hänget kan eventuellt ha tillhört en praktfull hästutrustning. Förmodligen inhemsk
tillverkning.
(Larsson/Hårdh
1998:5,7;Hårdh/Larsson2007:29)
Motivet har dock kontinentala paralleller och ansluter stilmässigt till Sösdala- och
Fulltoftafynden liksom till ett fynd i Vennebo i Västergötland och mossfynden från
Nydam och Vimose (Helgesson 2002:62; Hårdh 2003:60; Lund-Hansen 2010:86f).
13. Silverhänge, fragment (fig 20), Uppåkra, peltaformigt detektorfynd i silver med förgyllt
ornament och fågelhuvudändar. Paralleller i Sösdalafyndet men mindre i storlek.
Saknar ögla. (Hårdh 2003:60f)
Smycken med inläggningar
14. Burahusringen (fig.24), Ravlunda socken. Halsring av tre snodda guldtenar med
kapsellås. Den runda kapseln är dekorerad med grupper av guldkorn och pärlade
trådar samt med två infattade granater, en flatslipad och en cabochonslipad. Daterad
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till ca 400 (Strömberg anser dock 300-tal). Lösfynd, funnen under åkerarbete 1936
under en sten. Import från Sydosteuropa, goternas sydryska område. Ringen är unik,
men kapselringar av denna typ är kända från Östeuropa. Utsmyckningen kan kopplas
till bysantinskt guldsmide, möjligen i Pannonien. (Arrhenius1990:123f;
GHA1987:466;Strömberg 1963:35ff)
15. Fingerringen (fig.26) från Ystad är funnen i en grusgrav år 1862. Guldringen är av
mycket hög kvalitet, med granulationskorn, varierade stämpelmönster och en infattad
oval karneol. Av Strömberg daterad till ca år 300, men har mycket stora likheter med
en ring från Fullerö, Uppland, som daterats till ca år 400. Östromerskt guldsmide,
troligen från Pannonien. (Arrhenius1990:126ff, Strömberg 1963:29f)
16. Guldörnhänget från Claestorp (fig.27), Bosjökloster socken, hängprydnad
föreställande en liten örn, 3,7 cm hög, med heraldiskt utbredda vingar. Plogfynd. Har
ingått som mellanled i en tredelad kedja. Guldbleck, med tätt lagda guldtrådar i Vform, guldgranulation och ursprungligen tre infattade stenar varav en blå består. På
baksidan filigranringar. Örnen är ensam i sitt slag i Norden. Olika uppfattningar råder
om ursprunget men mycket tyder på bysantinskt 4-500-tal. (Fabech 1993:207;
GHA1987:464f; Holmquist:1961:80ff; Strömberg 1963:67f)
17. Hänge/beslag i guld med cloisonnéinläggningar, Uppåkra (fig.30) detektorfynd. Svårt
skadat, huvudformat prakthänge, 13 granater av ett ursprungligen stort antal,
hänganordning. Har tydliga paralleller till ostrogotiska skattfynd i San Marino och
Köln, från slutet av 400- början av 500-t. (Hårdh 2002:44f; Hårdh
2003:61;Hårdh/Larsson 2007:31)
18. Kapselberlock av guld med cloisonné (fig.32) Uppåkra, detektorfynd. Granaterna av
hög kvalitet ligger inbäddade i ett cellverk i form av en rundad svastika. Den
bokliknande och ihåliga kapseln är inramad av pärlad guldtråd, baksidan och
kanterna efterliknar en bokpärm. Knappt 1,5 cm. I Uppåkra finns ytterligare 18 st
liknande kapselberlocker i brons och utan cloisonné, även några odaterade
detektorfynd i Danmark, på Bornholm och i Bohuslän (Helgesson 2002:63; Hårdh
2003:61f).
19. Fibulor:
I) S-fibulor från Uppåkra (fig.34 a-b) detektorfynd. S-formad genombruten fibula med
fågelhuvudändar, förgyllt brons med inlagda granater. a) En på kontinenten närmast
serieproducerad typ, med spridningsområde från norra Frankrike, norra Italien till
Ungern, 2,7 cm (Hårdh 2002:44f). b) En grövre variant av ovan, men huvudena ser
mer drakliknade ut. Typen har hittats från Italien till södra Tyskland, 3,2 cm. Bägge
fibulorna är så här långt unika i Norden. (Hårdh 2002:44f; Hårdh/Larsson 2007:30f)
II) Runt/ovalt spänne av förgyllt brons (fig. 36), Uppåkra, karvsnittsornament och
granatinläggningar, ca 3 cm. Ev. från Sydosteuropa. (Hårdh/Larsson 12007:30)
II) Praktfibula (fig. 38), Uppåkra, funnen under utgrävning i juni 2011. Av förgyllt silver
med bladformiga granater och djurhuvudände. Helt bevarad med nål och
låsmekanism, ca 4 cm lång. Eventuellt inhemskt hantverk, ca 500. (UAC 2012)
Svärdsutsmyckningar
20. Fragment av svärdshandtag (parerstång) (fig.40), Uppåkra, detektorfynd av järn med
rätlinjig granatcloisonné i silver på guldbleck, 3 cm. Från svärd av tysk typ,
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”Goldgriffspatha”, av hög kvalitet. Troligen sent 400-tal. (Hårdh 2003:63; Hårdh
2004:87; Hårdh/Larsson 2007:32)
21. Svärdsknapp Uppåkra, av förgyllt silver med spiralornament i karvsnitt och med
paralleller till Sjörupsfyndet. 450-500 e.Kr. (Helgesson 2002:59; Hårdh 2002:42)

Kontinentala fynd med anknytning till de skånska fynden från
folkvandringstid
Glas
22. Kowalkbägare med ovala slipningar (fig.3) från Sydösteuropa, ca 350 (The Corning
Museum of Glass)
23. Koniska oval/fasettslipade bägare (fig.5) av samma typ (Straumes serie VII A) som
Lundabägaren finns i Ukraina, Rumänien och Moldavien (Straume 1987:125,132,
Tafel 7).
24. Cylindrisk ovalslipad bägare (fig.7) i gulaktigt glas från en furstlig, gepidisk grav II i
Apahida, Cluj, Rumänien. Bägaren är reparerad med guldfolie och låg tillsammans
med bl.a. delar av en hästutrustning. Tillverkad i slutet av 300-talet men deponerad i
mitten av 400-talet efter hunnerrikets fall. Straumes variant typ II, 16 cm hög.
(Paczel-Dobos 2007:76, 81)
Hästutrustningar
25. Szeged-Nagyszéksós, Ungern, ca 430 e.Kr. Furstligt depåfynd med praktföremål,
dricksglas,
dräktsmycken
av
guld,
svärdsbeslag,
hästutrustning
med
sadelutsmyckning. Funnen 1926 i en hög ca 0,5 m under markytan, med spår av
brand och brända ben. Troligen ett ”Totenopfer”, likfärdsoffer. (Kürti 1987:163ff)
26. Pannonhalma, Ungern, 400-450 e.Kr. Furstligt depåfynd, funnet på ca 0,80 m djup
under byggnadsarbete, undersökt 1979. Långsvärd (se nedan) med almandininlagd
parerstång svärdskidbeslag, guldbeslag till reflexbåge, förgyllda hästtränsar,
sadelutsmyckningar, guldfolieband. Hastigt utförda symmetriska, geometriska motiv
på bågbeslagen. Hästutrustningarnas beslag med guldfolie har paralleller endast i
Östeuropa, på hunnisk mark. Hunniskt likfärdsoffer. (Tomka 1987:156f)
27. Untersiebenbrunn, (fig.14) Österrike, början 400-talet, ostgermansk kvinnograv
funnen 1910 i ett grustag. Ett stort antal guldsmycken, dräktutsmyckningar av guld,
toalettartiklar (bl.a. en sönderslagen bronsspegel av nomadisk typ), husgeråd (glas)
och hästutrustning för två (drag?)hästar. Föremål som annars endast påträffats i
manliga gravar antyder att kanske ännu en människa varit begraven där. En barngrav
upptäcktes endast 6 m längre bort. Hästbetslen är av silver med beslag av förgyllt
silverbleck, geometriskt stämpelornament. Två yxformiga hängen (11 cm långa) kan
möjligen ha smyckat hästarnas pannor.(GHA 1987:344, Kazanski 1991:78f)
28. Jakusowice, Polen (fig.15), 400-450 e, Kr. Depåfynd funnet 1911(1913?) under
sandtäkt. Svärd med utsmyckningar, guldbeslag till reflexbåge, rembeslag av guld
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med granatinläggningar i höga guldceller, hästutrustning i delvis förgyllt silver med
peltaformigt hänge med fågelhuvuden, stämpeldekor. Troligen hunniskt likfärdsoffer,
förmodligen ofullständigt, fyndomständigheter okända. (GHA 1987:180f; Åberg
1936:270ff)
29. Katchin, Volhynien (fig.16), ca 400. Germanskt (ostrogotiskt) depåfynd med
hästutrustning, remsöljor och fibulor. Stämpeldekor och antitetiska hästhuvuden på
de yxliknande beslagen (Kazanski 1991:66ff)
30. Veszkény, Ungern (fig 17), 550-tal, langobardiskt aristokratiskt gravfynd , funnet
under skördearbete ca1903 vid sandhög. Ursprungligen sägs två människoskelett,
hästben och guldsöljor ha funnits där. Utrustning för två hästar bestående av flera
korsformiga remfördelare och ett nästan ovalt hänge med fågel-, människo- och
djurhuvuden i förgyllt brons med karvsnittsornament, samt fyra tränsringar av järn och
silver med stiliserade djurhuvuden. (Christie 1995: 46f; GHA 1987:579f)
31. Kertsch, Krim, fynd från 1892. Bl.a. bågändesbeslag i silver och en inkomplett
hästutrustning i massivt silver med guldbleck och inlagda röda stenar (granater?)
samt pärlad guldtråd. Samlingen spridd och till stor del opublicerad. (Németh
1986:250)

Smycken med inläggningar
32. Halsringar med kapsellås, Cséke, Slovakien, inläggning av grönt glas, inga övriga
uppgifter (Arrhenius 1990:123ff)
33. Bältessölja, Apahida II (fig.25), Cluj, Rumänien, www.mnir.ro
34. Halsband från Olbia, Ukraina. Bysantinsk, flätad guldkedja och guldhänge med
cloisonné och med palmettdekor på baksidan (Arrhenius1990:123)
35. Fågelfibula från Petroassa (fig.28), Rumänien, slutet 300-tal. Ostrogotiskt depåfynd.
Guld med infattade stenar och hängande kedjor med bergkristallpärlor, deponerad
400-450. (www.mnir.ro)
36. Halsband ( fig. 29) från östgermansk kvinnograv i Steeg am Hallstättersee, Österrike,
slutet 300-tal. Tredubbe, flätad guldkedja med två skivformiga filigranrundlar vid
låskroken. Graven innehöll både romerska och germanska föremål. (GHA 1987:317,
340)
37. Beslag från Domagnano (fig.31), San Marino, ostrogotiskt. Lådformigt cellverk av
guld i tre nivåer samt pärlemorinläggningar, sex nitar, 5,4 cm. Bild av ett hjälmprytt
människoansikte och ett latinskt kors. (GHA 1987: 427)
38. Guldring (fig.33) med röda glasinläggningar i form av svastika, Strachotín, Mähren.
Funnen 1979-79 i grav 80 av 21 sedan länge plundrade gravar från 450-500.
Filigranomgivet cellverk. 1,9 cm i diameter.(GHA 1987:376f)
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39. S-fibulor (fig.35), Vörs, Ungern, från langobardiska kvinnogravar, ca 550. Förgyllt
silver/brons, niello och almandiner, 2,5-3,5 cm. (GHA1988:555,582)
40. Ovalt spänne (fig. 37), Trier (St Maximin), Tyskland. Brons med cloisonné i form av
fågelhuvuden och karvsnitt föreställande ansiktsmasker och djurfötter, ca 5 cm.
Germanskt ca 450-550. (Arrhenius 1985:178ff)
41. Liten bågfibula (fig 36) med ”tandutskott” och djurhuvudfot, karvsnitt, av förgyllt silver.
Gravfynd från Mochov, Böhmen, 2,9 cm.(GHA1987:541)
42. Peltaformigt hänge (fig.21) från Kertsch, Krim, av guld med almandiner, pärlad
guldtråd och granulationer, 2,6 cm. (GHA1987:110)
43. Peltaformigt hänge (fig.22) från Strachotín, Mähren, av guldbleck, guldfiligran och
röda glasinläggningar, 2,4 cm. (GHA1987:376f)
Svärdsutsmyckningar
44. Spatha (fig 41) med almandincellverk på parerstången och skidan, Sydryssland
(okänd fyndort, Krim?). Skivformat, genomborrat hänge av halvädelsten.(Arne
1917:32; GHA 1987:104,106)
45. Långsvärd (fig.42) med rätlinjig cloisonné på parerstången, Pannonhalma, Ungern.
Hunniskt likfärdsoffer, funnet på 0,8 m djup under åkerbruk 1979. Parerstången är
11,3 cm lång och 2,4 cm bred. (Tomka1987:156f)
Övrigt
46. Sölja (fig.23) med dorn i form av fågel, Kertsch, Krim (GHA 1987)
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Bilaga II. Kartor

Karta 1. Europa 395 e. Kr (efter Harrison 2008a)

Karta 2. Den romerska världen (efter Herrin 2007)
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Karta 3. Folkvandringarna 370-490 (NE)
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Karta 4. Svartahavsområdet (efter Ascherson 1997)

Karta 5. Černjachovkulturens område med Volhynien (efter Kazanski 1991)
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Karta
7 a.6.Hunnerrikets
centralområde
(Wikimedia
Commons)
Karta
Karpaterbäckenet
(efter Germanen,
Hunner
und Awaren 1988)

Karta 7b. Hunnernas spridning/maktområde (?)
(http://www.emersonkent.com/map_archive/attila_empire_450.htm)
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Karta 8. Bysantinskt område år 565
(http://byzantium.seashell.net.nz/articlemain.php?artid=mapbase_565)

Karta 9. Europa år 600 (NE)
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Karta 10. Skåne med gränsland och centralorter (efter Fabech 1993)
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Bilaga III. Bilder

Fig. 1 Skärvor av Kowalkbägare, Uppåkra (efter Stjernquist 2004) Fig.2 Bägare från Forestads mosse
(efter Straume 1987)

Fig. 4 Bägaren från Lund (Foto: Bengt Almgren, LUHM)

Fig 6. Borrbybägaren (Foto: Bengt Almgren, LUHM)

Fig. 3 Kowalkbägare från Sydosteuropa

(Corning Museum of Glass)

Fig. 5 Konisk fasettslipad bägare (efter Straume 1987)

Fig. 7. Bägare från Apahida, Cluj, Rumänien
(Muzeul Naţional de Istorie a României)
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Fig. 8. Glasskålen från Uppåkra (Foto: Bengt Almgren, LUHM, beskuren)

Fig. 9a. Betsel från Sösdala II (efter Bunte 1961)

Fig. 9b. Betselrekonstruktion av Sösdala II, efter Bunte 1961
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Fig. 10a

Fig. 10b

Fig. 10c

Fig. 10d

Fig. 10e

Fig. 10f

Fig. 10g

Fig. 10h

Fig.10 a-h. Delar av Sösdalafyndet. (Foto: LUHM)
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Fig. 11a

Fig. 11b

Fig.11c
Fig 11a-c. Delar av hästutrustning från Fulltofta (Foto: LUHM)
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Fig. 12 Sjörupsfyndet (Foto: S. Hallgren, SHM)

Fig 13. Remsölja från Ankhult (Foto: SHM)

Fig. 14 Beslag till hästutrustning, Untersiebenbrunn, Österrike (GHA1987)
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Fig. 15 Beslag från hästutrustning, Jakusowice, Polen (GHA 1987)

Fig. 16 Hästutrustning, Katchin, Volhynien (GHA 1987)

Fig. 17 Hästutrustning, Veszkény, Ungern (GHA 1987)
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Fig. 18 Uppåkrahänget (Foto: Bengt Almgren, LUHM)

Fig. 20 Peltaformat silverhänge, Uppåkra

Fig. 19 Rekonstruktion av hästutrustning i Finnestorp
(www.finnestorp. se)

Fig. 21 Peltaformigt hänge från Kertsch (GHA 1987)

(Foto: Bengt Almgren, LUHM)

Fig.22 Peltaformigt hänge från Strachotin (GHA 1987)

Fig. 23 Sölja med fågeldorn från Kertsch (GHA 1987)
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Fig. 24 Burahusringen (Foto: Ulf Bruxe, SHM)

Fig. 25 Sölja från Apahida II, Rumänien
(Muzeul Naţional de Istorie a României)

Fig. 26 Ringen från Ystad (Foto: Ulf Bruxe, SHM)

Fig.27 Örnhänget från Claestorp
(Foto: Ulf Bruxe, SHM)

Fig.28 Fågelfibula, Petroassa, Rumänien Fig.29 Halsband från Halstättersee
( Muzeul Naţional de Istorie a României)
Österrike (GHA 1987)
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Fig. 30 Prakthänge i guld och cloisonné, Uppåkra
(Foto: Bengt Almgren, LUHM)

Fig. 31 Hjälmprytt huvud i cloisonné från Domagnano
(GHA 1987)

Fig. 32 Kapselberlock med cloisonné, Uppåkra ( Foto: LUHM)

Fig. 33 Guldring från Strachotin, Mähren (GHA1987)

Fig. 34 a-b. S-fibulor i förgylld brons m. granater, Uppåkra
(GHA 1987)
(Foto: Bengt Almgren, LUHM)

Fig. 35 S-fibulor från Vörs, Ungern
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Fig. 36 Förgyllt spänne, Uppåkra (Foto: Bengt Almgren, LUHM)
Arrhenius 1985)

Fig. 37 Ovalt spänne från Trier, Tyskland (efter

Fig 38 . Praktfibula, Uppåkra (Foto: Antonia Hellstam, LUHM)
(GHA1987)

Fig. 39 Bågfibula från Mochov, Böhmen
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Fig. 40 Fragment av parerstång, Uppåkra (Foto: Bengt Almgren, LUHM)

Fig. 41 Spatha med cloisonné och svärdspärla från ”Sydryssland” Fig. 42 Långsvärd från Pannonhalma, Ungern
(GHA 1987)
(GHA1987)

