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Ett bohuslänskt gravfält från folkvandringstiden. 

Undersökt av G. WILH. EKMAN och NILS NIKLASSON, 

Beskrivet av NILS NIKLASSON. 

Md början av det 5:te årh. igångsattes den stora angel-
sachsiska invasion på brittiskt område, vilken, fortsatt 
under de följande årtiondena, här lade grunden till 
en politisk och kulturell maktställning under angel-

sachsisk överhöghet, som ägde bestånd några århundraden framåt 
och som först bröts genom de nordiska vikingarnas härnadståg 
under 800-talet. Inflytande från den under det angel-sachsiska 
väldets tid blomstrande kulturen kunna spåras i länderna runt 
omkring Nordsjön. I Norge, som på grund av sitt geografiska 
läge underhöll livliga förbindelser med de brittiska öarna gör 
sig detta kulturella inflytande särskilt starkt gällande. Även Bo
huslän med sin åt väster vettande kust kommer i ett starkt av-
hängighetsförhållande härav, dels direkt, dels indirekt via Norge. 
Likväl äro de i Bohuslän gjorda fynden från denna tid ej så 
talrika, som man kunnat vänta, beroende på att systematiska 
undersökningar å de bohuslänska gravfälten hittills endast i ett 
fåtal fall blivit gjorda.1 

En undersökning, vars resultat kunna tjäna till att belysa 
dessa förhållanden utfördes år 1913 under ledning av fil. kand. 

1 Jag hänvisar till den av Q. SARAUW gjorda sammanställningen i den av 
honom och J. ALIN utgivna översikten av 'Götaälvsområdets fornminnen", 
Göteborg 1923 (del III av "Skrifter utgivna till Göteborgs stads trehundraårs-
jubileum"). 

9 — Fornvännen 1928. 
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G. Wilh. Ekman å ett gravfält i Tolleby utmark i Stenkyrka sn 
på Tjörn.1 

Gravfältet (fig. 68), vilket är omnämnt under nr 48 av ECK

HOFF i hans översikt över Tjörns härads fasta fornlämningar,2 är 
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Fig. 68. Plan av gravfältet vid Tolleby, uppmätt 1913 av N. Niklasson. 

beläget i en ljungbacke i ett smalt pass mellan brant uppstigande 
berghällar öster om torpet Stättan eller Myran. Passets högsta 
punkt befinner sig 40 m. över havet. Backen utgöres till största 
delen av en skalbank, uppkastad av istidshavet. Förekomsten av 

1 Vid beskrivningen av grävningens förlopp har i huvudsak följts den av 
Ekman till Riksantikvarien inlämnade grävningsberättelsen, vilken förvaras i 
Statens historiska museums antikvariskt-topografiska arkiv. 

2 I "Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen 
och historia", häfte 7, 1882, s. 54. 
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skalgrus har varit anledningen till, att några gravar blivit för
störda, då detta av den omkringboende befolkningen användes 
till vägfyllnad. Backens krön upptogs också vid tiden för denna 
undersökning av en grusgrop. 

ECKHOFF omnämner 3 stora och 12 små gravhögar jämte en 
kullfallen stor bautasten. 

Vid tiden för denna undersökning funnos endast två stora 
gravhögar1 och tolv små, den kullfallna stora bautastenen samt 
därjämte ännu en mindre, vilken av ECKHOFF ej omnämnes. 

De två större gravhögarna (nr XV och XVI) mäta vardera 
omkring 8 m. i diameter och bestå av stora kullerstenar, blan
dade med jord (s. k. jordblandade rosen). 

De mindre högarna, av 4—5 m. diameter, höja sig endast 
obetydligt över den omgivande marken. De hava en mer eller 
mindre regelbunden fotkedja med enstaka stenar uppstickande i 
själva högen. En av de mindre högarna (nr III) har spetsoval 
form. 

Omkring 240 m. no. om detta gravfält, vid torpet "Briskoln", 
befinner sig en mindre rest sten,2 vilken även varit kullfallen 
men redan för åtskilliga år sedan åter blivit upprest. Vid denna 
lär man enligt uppgift hava funnit brända ben och krukskärvor. 

Anledningen till undersökningen var, att kand. Ekman er
hållit riksantikvariens uppdrag att resa de förutnämnda kullfallna 
bautastenarna, vilka av ortsbefolkningen kallas "Storsten" och 
"Lillsten". Innan detta kunde ske, måste dock först marken om
kring undersökas för att ej under arbetet skada eventuella gravar 
och för att om möjligt påträffa stenarnas ursprungliga bädd. 
Dessutom undersöktes de gravar, vilka genom grustagningen 
redan voro skadade. De övriga lämnades orörda. 

De undersökta gravarna voro: 

1 Den tredje stora gravhögen är möjligen identisk med den i det följande 
beskrivna, starkt skadade men rika graven nr XIV. 

3 Nr 47 hos ECKHOFF. 
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Grav nr XI. 

Vid upprensningen av den förut omtalade grusgropen iakt-
togos fyra stora klumpstenar, vilka på grund av sitt inbördes 
regelbundna läge föranledde en närmare undersökning. Innanför 
klumpstenarna framträdde en anhopning av större och mindre 

Fig. 69. Grav nr XIV. 
O. W. Ekman foto.j 

stenar, vilka lågo nästan omedelbart på skalgruset, skilda från 
detta endast genom ett tunt lager av fint kolstoft; större kol
stycken saknades. I övre delen av stenanhopningen påträffades 
två kantbitar av tvenne skilda lerkärl, den ena biten under kanten 
ornerad med en vågrätt löpande linje. 

Fyndomständigheterna tydde på en redan före undersök
ningen förstörd brandgrav. 
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Orav nr XIV. 

Omedelbart väster om föregående grav, likaledes i grus
gropen, frilades en omkring 3 m. lång stenbädd eller ett röse, 
bestående av oregelbundna, över och vid varandra liggande 
större och mindre stenar (fig. 69 och 70). Anläggningen var tyd
ligen mycket förstörd och gav till en början ej intryck av någon 
grav. Vid fortsatt undersökning visade sig dock roset utgöra be
täckningen av en skelettgrav. Under stenarna påträffades näm
ligen resterna av ett starkt förmultnat skelett, liggande i öst
västlig riktning med huvudet i öster och med något uppdragna 
knän. Större delen av bålens ben voro fullständigt förmultnade. 
Skallen, vilken var krossad i mindre bitar, hade förskjutits i för
hållande till den övriga kroppen, samtliga tänder voro urfallna 
och lågo i en hop för sig. Bäst bibehållna voro de nedre extre
miteterna. 

Graven innehöll en vacker uppsättning av spännen, nålar 
och andra prydnadsföremål, vilka synbarligen befunno sig i ur
sprungligt läge. Ett treflikigt spänne (a) påträffades ett stycke 
från vänstra skuldran. Elt alldeles likadant spänne hittades invid 
högra överarmen (b). I trakten av bröstkorgen lågo vidare 2 kors-
formade spännen (c och d), 2 ringnälar (e och f) och 2 (eller 3) 
rörformiga spiralpärlor (g); samtliga dessa föremål voro av brons. 
Vidare påträffades här en brakteat av silver (h) och en sländ
trissa av täljsten (i).1 

Vid bålens nedre del, delvis på själva bäckenet eller strax 
ovanför detsamma, påträffades en ringsölja (k) och två små obe
stämbara bitar (m och n) av brons jämte en liten spiralpärla av 
silver. Under vänstra lårbenet befunno sig de starkt förrostade 
resterna av en eneggad järnkniv (o). Strax ovanför knäet låg en 
fingerled med en slät, öppen ring av tunn bronsten (p). Vid 

1 De medförda benresterna hava av prof. G. BACKMAN bestämts såsom 
tillhörande en omkring 40 års man av 1,63 m. längd. De i graven funna före
målen, i synnerhet förekomsten av sländtrissan jämte saknaden av vapen, tyda 
dock snarare på, att skelettet tillhört en person av kvinnligt kön. 
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Fig. 70. Plan av grav nr XIV, rit. av I. Sundström. 
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fötterna lågo 2 små spiralpärlor av silver (r och s) och 2 starkt 
förrostade järntenar (t och u); de sistnämnda föremålen hava 
troligen tillhört fotbeklädnaden. 

Strax till vänster om den plats, där skallen borde haft sin 
plats, anträffades ett i småbitar krossat lerkärl (v). 

CG. W. Ekman foto. 
Fig. 71. Gravfältet efter undersökningen och stenarnas resande. 

Grav nr X (vid "Lillsten"). 

Området närmast omkring den mindre kullfallna stenen 
gav till det yttre ej intryck av någon grav. Vid undersökningen 
framkommo också endast ett par oregelbundna, smärre stenan-
hopningar. Endast en liten obetydlig krukskärva hittades. Om 
här funnits någon grav, har den tidigare blivit fullständigt för
störd. 

Stenen hade en längd av 2,8 m. och en bredd av 75—85 
cm.; tjockleken var betydligt mindre. 
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Or av nr IX (vid "Störsten"). 

Omkring den större kullfallna stenen befann sig området i 
samma förstörda skick som vid den föregående. Likväl kunde 
här stenens ursprungliga bädd fastställas — en regelbunden 
fördjupning i. jorden av samma mått som stenens bas, försedd 
med ett lager av stenar på botten och delvis raserad "murning" 
vid sidorna. 

Fynd gjordes ej med undantag av ett par smärre obestäm
bara järnfragment. 

Skild från föregående befann sig en självständig stenanhop-
ning (IX a); här hittades en mindre lerkärlsbit och ett rostigt 
järnfragment. 

Stenen var något över 4 m. hög, nästan fyrkantig och om
kring 60 cm. tjock vid basen och omkring 30 cm. vid övre 
ändan. 

Grav nr XIII (?). 

Emellan gravarna XIV och XIII påträffades en grop, innehål
lande kolrester och några bitar av grov, oornerad keramik, vilka 
troligen härrörde från grav nr XIII. Då emellertid denna grav i 
övrigt tycktes vara oskadad, fullföljdes ej undersökningen av 
densamma. 

Sedan området omkring stenarna sålunda blivit undersökt 
och gravarna så vitt möjligt återställts i sitt ursprungliga skick, 
restes de förra, varvid bredsidorna i överensstämmelse med den 
vid "Storsten" anträffade bädden orienterades mot öster och 
väster. 

Med undantag av några smärre obestämbara järnfragment 
och ett par små krukskärvor, vilka hittades i de övriga gravarna, 
innehöll endast graven nr XIV fornsaker, vilka i det följande 
skola beskrivas: 

Brakteat av silver med bandformig ögla och ornerad med 
instämplade, koncentriskt ordnade trianglar med upphöjda punkter 
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inuti eller med skraffering och små skrafferade fyrkanter. Den 
tvärstreckade kanten är svagt upphöjd. Diam. 4,2 cm. (Fig. 72). 

2 likadana korsformade spännen av brons med vingförsedd 
huvudplatta. De tre profilerade, på undersidan platta knopparna 
äro gjutna i ett stycke med huvudplattan resp. vingarne. Foten 
slutar i ett starkt stiliserat djurhuvud med utstående ögon och 
kraftiga näsvingar. Bågen är försedd med en bred, djup längs-
skåra. Nål av järn. L. 9,2 cm. (Fig. 73). 

2 till formen överensstämmande spännen av brons med tre-
flikig huvadplatta. Varje flik och mitten ornerad med koncen
triska cirklar. En enkel punktrad följer plattans kant. Den lång
smala, tvärribbade foten avslutas med en liten rund platta, även 
den prydd med koncentriska cirklar. Mellanstycket mellan den 
ribbade delen av foten och bågen är försett med sidolappar. 
Bågen ornerad med två rader instuckna punkter. Nålen av järn. 
L. 7,3 cm. (Fig. 74). 

2 sinsemellan lika ringförsedda nålar av brons med dubbel
koniskt, profilerat huvud, slutande i en triangulär, genomborrad 
platta, i vilken ringen är fästad. Övre delen av ringen ornerad 
med tvärdragna dubbellinjer. Nålens längd 7,2 cm.; ringens dia
meter 1,3 cm. (Fig. 75). 

2 rörformiga spiralpärlor, gjorda av platta bronstenar. 
L. resp. 1,8 och 2,5 cm. 

En kraftigt profilerad sländtrissa av täljsten. Diam. 3,9 cm., 

tjocklek 2,6 cm. (Fig. 76). 
En slät ringsölja av brons med nål av brons. Ramen är 

gjord av en tillplattad 0,4 cm. bred bronsten. Yttre diam. 3 cm. 
(Fig. 77). 

Tvenne 0,5 cm. långa nitar av brons med platt, runt huvud 
och rektangulär nitplatta med två små nithål. 

En liten rund pärla av bärnsten. Diam. 0,6—0,7 cm. 
Två släta fingerringar av brons, öppna och avsmalnande 

mot ändarna. Den ena förkommen. 
2 små spiralpärlor av silver. 
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Fig. 74. Vr 

Fig. 73. Vi. 

Fig. 72. Vt 

Fig. 76. 2/3. Fig. 75. Vi-

Fig. 72—77. Föremål ur graven nr XIV. (S. H. M. Inv.-nr 15058). 
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En eneggad kniv av järn med profilerad knapp på skaftet. 
Fullständigt förrostad. 

Diverse järnfragment — nålar (?), fibula (?) — delvis med 
bevarade små tygrester. 

Några bitar av ett lerkärl. 
Såsom framgår av föregående beskrivning funnos på grav

fältet vid Tolleby såväl brandgravar som skelettgravar. Av de 
undersökta fem gravarna innehöll graven nr XIV ett obränt ske
lett, i de övriga påträffades endast ett tunt kollager. En närmare 
datering av de senare är ej möjlig, då i dem, med undantag av 
några smärre lerkärls- eller järnfragment, ej anträffades några 
fornsaker. Då emellertid begravningarna på gravfältet troligen 
försiggått i en någorlunda kontinuerlig följd, torde man ej hava 
skäl att antaga någon väsentlig tidsskillnad mellan dessa och 
skelettgraven nr XIV. Denna torde däremot, tack vare de i den
samma funna föremålen, främst spännena och brakteaten, till 
tiden tämligen noga kunna bestämmas. 

Enligt SHETELIG, vilken ägnat de korsformade spännena en 
ingående typologisk och kronologisk undersökning,1 skulle det 
i fig. 73 avbildade spännet tillhöra tiden från omkring 450 till 
500. Denna tids korsformade spännen, vilka motsvara SHETELIGS 

tredje tidsgrupp, karakteriseras därigenom, att huvudplattans 
knoppar äro gjutna i ett stycke med denna och oftast hava 
platt undersida.2 En noggrann tidsbestämning av ifrågavarande 
spännen ställer sig dock synnerligen svår, då denna form, 
vilken uppkommer under 400-talets senare hälft, tydligen lever 
kvar ännu under förra delen av det följande århundradet. Så 
är t. ex. ett Tollebyspännet till formen ganska närstående 
spänne frän Brunnhem i Gudhems sn i Västergötland^ fun
net tillsammans med ett oornerat spänne med nedåt bitande 
djurhuvuden mellan båge och fot och av en formbildning, som 
enligt SHETELIG ej kan sättas tidigare än till 500-talets förra 

1 The cruciform brooches of Norway. Bergens Museums Aarbog 1906. 
2 SHETELIO a. a. s. 153. 
3 Mbl. 1900, s. 148 och SHETELIO a. a. fig. 177 o. 178. 
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hälft.1 ÅBERG, som underkastat de för folkvandringslidens krono
logi bestämmande momenten en ingående prövning, påpekar 
också, att slutsatserna beträffande de korsformade spännenas 
datering måste dragas med största försiktighet.2 Enligt ÅBERGS 

tidsbestämning för SHETELIGS olika tidsgrupper förskjutas dessa 
med omkring 50 år framåt. Härigenom skulle beträffande Tolle-
byspännet det 5:te århundradet vara uteslutet och detta alltså 
tillhöra 6:te århundradets förra hälft, en bestämning, som, enligt 
vad i det följande kommer att visas, i detta fall torde vara den 
riktigare. 

Det i fig. 74 avbildade spännet med treflikig huvudplatta 
tillhör en typ, vilken ej utvecklats ur de korsformade spännena 
i vanlig mening. Som dess skandinaviska prototyp antager SHE

TELIG8 tvänne spännen från Larvik, vilkas övre del består av tre 
runda, med lika långa halsar försedda knoppar, placerade i kors
form4 och vilka i sin tur torde gå tillbaka på 4:de århundradets 
halvromanska spännen5 och dessas efterbildningar på skandi
naviskt område.6 Under utvecklingens lopp tillplattas överstycket, 
varigenom så småningom den form erhålles, som representeras 
av Tollebyspännet.7 Såväl på ett detta närstående exemplar från 
Kvasseim på Jäderen8 som på den nämnda prototypen före
kommer som ornamentsmotiv den koncentriska cirkeln. 

Den långsmala, tvärnbbade foten är även en detalj, som 
ursprungligen tillhör de ovan nämnda halvromanska spännena 
från 4:de århundradet. Den återfinnes även hos det ena av spän
nena från Larvik9 och håller sig tämligen oförändrad under hela 

1 A. a. s. 144. 
2 Den nordiska folkvandringstidens kronologi, s. 6. (Stockholm 1924). 
3 A. a. s. 91. 
4 A. a. fig. 11 och 12. 
8 MESTORF, Vorgesch. Altert. aus Schleswig-Holstein. Pl. XLIX: 581. 

SOPH. MÖLLER, Ordning af Danmarks Oldsager II, Pl. XXXIII: 516. 
• SHETELIO a. a. fig. 4 och 52. 
7 A. a. s. 12 och 91. 
8 A. a. fig. 113. 
» A. a. fig. 12. 
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utvecklingsförloppet, t. o. m. hos exemplar, som på grund av 
övriga detaljer visa sig vara typologiskt yngre än spännet från 
Tolleby.1 Tvärribbor på foten förekomma även hos några yngre 
exemplar av den korsformade typen, men torde i dessa fall 
kunna betraktas såsom beroende på ett inflytande från den här 
behandlade typen.2 Även den lilla runda, skivformiga avslutningen 
på foten torde hava sin närmaste motsvarighet i den djurhuvud-
lika fotavslutningen hos Larvikspännet och i den runda knoppen 
hos ett av SHETELIG avbildat västnorskt spänne,3 ehuru den hos 
Tollebyspännet blivit tillplattad och ornerad i överensstämmelse 
med huvudplattans flikar, möjligen i anslutning till den halv-
cirkelformade fotavslutningen hos vissa korsformade spännen.4 

Tvärplattan, som skiljer foten från bågen, torde däremot 
härröra från ett inflytande frän de korsformade spännena. Den 
uppträder hos dessa först på ett tämligen sent utvecklingsstadium, 
till en början såsom en direkt fortsättning av bågen och av 
samma bredd som denna. Hos de senare spännena av denna 
typ blir tvärplattan försedd med sidolappar, säsom fallet är hos 
spännet från Tolleby. Såsom SHETELIG påvisat är denna typ 
karakteristisk för västra Norge.5 

Av den föregående analyseringen av spännet fig. 74 från 
Tolleby framgår, att detta, som till sin allmänna form och ut
veckling bildar en självständig typ vid sidan av de korsformade 
spännena, likväl lånat vissa detaljer frän dessa, liksom det i sin 
tur övat inflytande på desamma. Det bildar alltså ej resultatet 
av en självständig typologisk utveckling utan är snarare att be
trakta som en hybridbildning. Men tack vare de från de kors
formade spännena lånade detaljerna hava vi en möjlighet till 
dess närmare tidsbestämning. Såsom ett sådant lån hava vi, vilket 
redan blivit påpekat, att uppfatta den med sidolappar försedda 

1 A. a. fig. 161 o. 167. 
2 A. a. fig. 41—43. 
3 A. a. fig. 52. 
4 A. a. fig. 62 o. 100. 
* A. a. s. 71 o. 72. 
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tvärplattan mellan bågen och foten. Hos de korsformade spän
nena förekommer denna platta i synnerhet hos det sista — 
fjärde — utvecklingstadiets stora spännen med kort, bred båge, 
vars sidor blivit utdragna i en spets. Emellertid äro sidolapparna 
hos dessa spännen oftast försedda med en inskärning eller orna
mentalt ombildade till djurhuvuden, vilka torde beteckna denna 
detaljs sista utvecklingsstadium. Dess första uppträdande kan 
likväl följas tillbaka till ett spänne, tillhörande SHETELIGS andra 
skede,1 här emellertid endast som obetydliga antydningar. På 
grund härav skulle jag vara böjd att sätta den utbildning, tvär
plattan erhållit hos Tollebyspännet, till SHETELIGS tredje utveck
lingsskede. 

Ytterligare stöd för denna datering lämna tvänne fynd från 
Lister, båda innehållande spännen av här behandlade typ men 
från ett senare utvecklingsskede.2 I båda fynden förekommo dess
utom korsformade spännen tillhörande den fjärde tidsgruppen, 
om ock det ena fyndet synes vara något äldre än det andra. 
Spännet från Tolleby, vilket, såsom antytts, tillhör ett typologiskt 
tidigare stadium, torde alltså även på denna grund kunna till 
tiden jämnställas med de korsformade spännenas tredje tidsgrupp, 
d. v. s. till 6:te århundradets förra hälft enligt den modifikation 
av SHETELIGS absoluta datering, som av ÅBERG blivit framlagd. 

Brakteaten (fig. 72) torde tillhöra en tämligen sen form av 
denna fornsaksgrupp. Brakteaternas huvudornament — människo-
eller djurframställning i mer eller mindre ursprunglig gestalt
ning — har helt försvunnit och ram- eller kantorneringen har 
utbrett sig över större delen av ytan, kvarlämnande endast ett 
litet, oornerat fält i mitten. Då emellertid brakteaternas datering 
plägar ske på grundvalen av den av MONTELIUS utredda typo
logiska utvecklingen av figurframställningen, måste för här ifråga
varande exemplar en annan dateringsmöjlighet sökas. 

MONTELIUS indelar, som bekant, brakteaterna efter mitt
bildens art i fyra serier eller grupper. Till den första gruppen 

1 A. a. fig. 90. 
2 A. a. fig. 161 o. 167. 
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— A-brakteater — räknas sådana, som äro prydda med en bröst
bild, till den andra — B-brakteater — hänföras de, pä vilka en 
eller flera mänskliga gestalter äro återgivna; den tredje gruppen 
— C-brakteater — omfattar sådana, som hava ett människo
huvud över ett fyrfotadjur; den fjärde gruppen — D-brakteater 
— bildas av dem, vars mittbild framställer en eller flera djur
gestalter. Teoretiskt kan naturligtvis inom varje serie ramorne-
ringen breda ut sig på mittbildens bekostnad, tills denna helt 
och hållet försvinner. Så vitt jag kunnat finna är det emellertid 
huvudsakligen inom C-brakteaternas grupp, som denna tendens 
gör sig starkare gällande för att bli ett utmärkande drag hos de 
efterföljande vendeltidsbrakteaterna, under det att inom de övriga 
grupperna mittbilden under hela utvecklingsförloppet synes bibe
hålla sin dominerande plats på brakteatens yta. Såsom exempel 
härpå kunna nämnas de båda praktfulla C-brakteaterna från 
Södra Åsum i Skåne och från Gerete på Gotland.1 Det är också 
ganska troligt, att det fina mask- eller nätverk av koncentriska 
zickzacklinjer, varav ramorneringen å ett flertal vendeltidsbrak-
teater består, uppstått genom en schematisering av sådana orna
mentsdetaljer, som bilda ramorneringen hos Tollebybrakteaten 
och som här ännu bevara sin s. a. s. individuella prägel. Redan 
på denna grund torde Tollebybrakteaten med ett visst fog kunna 
räknas till C-brakteaternas grupp eller till dessas tidsskede. Ett 
ytterligare stöd för riktigheten av detta antagande torde kunna 
vinnas genom att närmare granska detaljerna på Tollebybrak-
teatens ramornering. Dessa utgöras, såsom av fig. 72 och beskriv
ningen ä sidan 136 framgår, av instämplade små halvbågar, 
trianglar med upphöjda punkter inuti eller med skraffering och 
skrafferade fyrkanter. Liknande små fyrkanter återfinnas å en 
starkt degenerad C-brakteat från Tuna i Viklau sn på Gotland,2 

skrafferade trianglar å en brakteat från Landegge i Hannover — 

— C-brakteat med nästan till oigenkännlighet upplöst figurfram-

1 Fornv. 1927, fig. 101 o. 102, s. 218 o. 219 (LINDQVIST). 
2 SALIN, De nordiska guldbrakteaterna, Ant. Tidskr. Bd 14, fig. 35 o. 68. 
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ställning1 — och å en C-brakteat med jämförelsevis liten bildyta 
omgiven av en mycket bred ramornering från Tjurkö i Blekinge.2 

Trianglar med upphöjda punkter inuti förekomma t. ex. å en av 
SALIN avbildad brakteat utan bildframställning från Alva sn på 
Gotland.3 

Instämplade små halvbågar förekomma likaledes å ett par 
av SALIN avbildade gotländska C-brakteater, t. ex. å en från 
Almungs i Havdhems sn4 och å en frän Gervalds i Hejde sn.5 

En typisk C-brakteat med ramornering bestående av instämplade 
halvbågar från Schleswig är avbildad i fig. 69 hos SALIN. En till 
samma grupp hörande stor brakteat med instämplade trianglar 
och halvcirklar är funnen i Lilla Vede, Follingbo sn på Got
land.6 Större halvbågar eller halvmånar omslutande upphöjda 
punkter och av samma slag, som finnas instämplade å vissa 
guldringar från den äldre folkvandringstiden uppträda även å en 
C-brakteat från Västerljung i Södermanland7 och å en brakteat 
av samma typ från Danmark,8 vidare å en av JANSE återgiven 
D-brakteat från Broholm pä Fyen.9 

Av denna axplockning, vilken gjorts huvudsakligen ur det 
bildmaterial, som publicerats av SALIN och JANSE, framgår, att 
de ornamentsdetaljer, som bilda dekoreringen å Tollebybrak
teaten, huvudsakligen kommit till användning å brakteater av 
C-typ. Sannolikheten för att Tollebybrakteatens ornering tillhör 
den stilriktning, som är utmärkande för C-gruppens brakteater, 
har härigenom fått ett ytterligare stöd. En datering av denna 
torde därför vara möjlig i anslutning till de senare. De äldre 

1 SALIN, a. a. fig. 78. 
2 JANSE, Le travad de Vor, Orleans 1922, fig. 80. 
3 A. a. fig. 40. 
4 A. a. fig. 33 o. 63. 
5 A. a. fig. 64 o. 67. 
6 S. H. M. 1829, enligt uppgift av docenten N. ÅBERG. 
7 JANSE, a. a. fig. 94. 
8 Atlas for nordisk oldkyndighed, fig. 106 (uppgiften hämtad ur ÅBERGS 

a. a. s. 64). 
•] A. a. fig. 41. 
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brakteaterna av denna grupp dateras av MONTELIUS till 400-talets 
senare hälft,1 de yngre till omkring 500 och de följande årtion
dena. Då Tollebyexemplaret tydligen bör hänföras till de allra 
yngsta, torde dess tidsställning kunna bestämmas till århundradets 
mitt eller till tiden kort före. 

De största överensstämmelserna med Tollebybraktealens 
ornering visa tvenne guldbrakteater från Stora Tollby i Fole sn 
på Gotland, vilka även hava det gemensamt med denna, att 

Fig. 78 o. 79. Tollby. Gotland (efter Salin i Antikv. Tidskr. bd 1"4, s. 22 o. 23, 
fig. 43 o. 44). 

mittfältet saknar den eljest karakteristiska figurframställningen. 
Den ena av dessa (fig. 78) är ornerad med flera smä fyrkanter 
och halvbågar omkring ett mittfält, vilket upptages av dubbel
spiraler i filigranteknik; orneringen å den andra (fig. 79) utgöres 
av mot varandra ställda, instämplade trianglar inneslutande upp
höjda punkter och av små cirklar; mittfältet utfylles av filigran-
sirater, troligen föreställande fyra starkt schematiserade djur
huvuden omkring en mittpunkt. Till samma fynd höra två brak
teater, som enligt SALIN mycket likna en av honom i fig. 42 
avbildad brakteat av utpräglad vendeltyp. Att döma av denna 

1 S. F. T. X, s. 126. 

10 — F o r n v ä n n e n 1928 . 
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fyndkombination skulle de båda förstnämnda brakteaterna vara 
betydligt yngre än övriga i samma art ornerade brakteater. Tro
ligare är dock, att vi här ha att göra med en samling "familje
smycken", vilka visserligen tidigast under 600-talet råkat komma 
i jorden, men vars enskilda pjeser likväl kunna vara av olika 
ålder. Av samma skäl, som i det föregående blivit framlagda 
med avseende på Tollebybrakteaten, d. v. s. orneringens sam
mansättning av instämplade trianglar, fyrkanter och halvbågar, 
torde Tollbybrakteaterna böra inordnas under C-brakteaternas 
stilgrupp och sålunda hänföras till 500-talets förra hälft. Beträf
fande dessa exemplar skulle jag vilja anföra ytterligare ett stöd 
för denna datering. De pålagda små spiralerna av guldtråd å 
brakteaten fig. 78 hava sin motsvarighet hos två små runda 
hängprydnader av guld (fig. 80), funna i en grav tillsammans 
med fibulor "mit gelappter Kopfplatten" vid Obermöllern i när
heten av Naumburg i provinsen Sachsen. Denna speciellt thii-
ringska fibelform försvinner med Thöringerrikets fall år 531. 

Genom denna undersökning av de viktigaste föremålen ur 
grav XIV var för sig hava vi erhållit en för dessa tämligen noga 
överensstämmande datering. Såväl spännena som brakteaten till
höra 500-talets förra hälft och troligen närmare århundradets mitt 
än dess början. 

Oavsett de gjorda fynden har undersökningen å gravfältet 
vid Tolleby ett speciellt vetenskapligt värde därigenom, att före
komsten av skelettgravar från den äldre folkvandringstiden häri
genom för första gängen blivit påvisad icke blott inom Bohuslän 
utan inom hela Sverige. Brandbegravningen är eljest det för 
denna tid härskande begravningssättet. I den av SHETELIG året 
förut (1912) publicerade undersökningen över de norska skelettgra
varna från folkvandringstiden1 påpekar han, att detta slags gravar 
huvudsakligen äro inskränkta till Norges södra och västra kuster. 
I östra Norge liksom även i Sverige och Danmark saknas de 

1 Die norwegischen Skelettgräber der Völkerwanderungszeit. Prähist. 
Zeitschrift 1912, s. 361. 
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fullständigt. Deras förekomst även i det till Norge gränsande 
Bohuslän är dock ingenting förvånansvärt.1 Det är tvärtom ägnat 
att understryka det genom fornfynden omvittnade kulturella av-
hängighetsförhållande, i vilket detta landskap står till Norge och 
västra Europa under denna tid och som är betingat av dess 
geografiska läge. 

1 Genom de av G. SARAUW och hans medarbetare under de följande åren 
igångsatta undersökningarna ä ett flertal bohuslänska gravfält har visats, att 
Tollebygravfältet ej är ensamstående i detta avseende (se den förut nämnda 
översikten över Götaälvsomrädets fornminnen). Ett närmare ingående pä dessa 
undersökningar torde dock lämpligast böra uppskjutas, tills en utlovad mono
grafi häröver blivit publicerad. 

Fig. 80. V- Obermöllern, prov. Sachsen 
(efter Holter i Sächs.-timring. Jahresschrift 

bd XII, pl. XXIV). 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

N. Niklasson: Ein Gräberfe ld aus der Vö lke rwande rungsze i t in Bo
huslän. Untersucht von Q. W. Ekman und N. Niklasson. 

Im Jahre 1913 wurde im Kirchspiel Stenkyrka auf der Insel Tjörn an der 
schwedischen Westkiiste ein Gräberfeld aus der Völkerwanderungszeit unter
sucht. Auf dem Qräberfelde fanden sich zwei grössere Grabhiigel und zwölf 
kleinere und ausserdem zwei umgeworfene Bautasteine. Die grösseren Htigel 
— Nr XV und XVI — hatten einen Durchmesser von etwa 8 m und bestanden 
aus faust- bis kopfgrossen Steinen, die mit Erde untermischst waren. Die 
kleineren Hiigel — von 4 bis 5 m Durchmesser — waren von unbedeutender 
Höhe und mit einem Fusskranz von Steinen versehen; aus den Hiigeln selbst 
ragten nur einzelne Steine heraus. Einer der Hiigel — Nr III — hatte eine 
spitzovale Form. Untersucht wurden nur die Gräber Nr XI, XIV, X und IX, da 
diese schon zerstört waren und es zu vermuten war, dass die umgeworfenen 
Bautasteine zu diesen gehört hatten. Das Grab Nr XIV enthielt ein unverbranntes 
Skelett, in den iibrigen wurden nur unbedeutende Leichenbrandreste nebst 
einigen unbestimmbaren Eisenfragmenten und ein paar Topfscherben gefunden. 
Dagegen waren die Beigaben aus Grab XIV sehr reichlich, und zwar fanden 
sich hier: 1 Brakteat und 2 kleine Spiralperlen aus Silber, 2 kreuzförmigeTibeln, 
2 Fibeln mit dreilappiger Kopfplatte, 2 mit Ringen versehenen Nadeln, 1 Ring-
schnalle, 2 offene Fingerringe, 2 Niten und 2 Spiralperlen, sämtliche aus Bronze; 
weiter 1 kleine Perle aus Bernstein, 1 Spinnwirtel aus Topfstein und 1 ein-
schneidiges Messer aus Eisen mit profiliertem Qriffknopf. Ausserdem wurden 
einige kleinere Eisenfragmente, leilweise mit anhaftenden Stoffresten, sowie ein 
paar Scherben eines Tongefässes angetroffen. 

Eine Datierung des Gräberfeldes ist nur mit Hilfe der im Grabe XIV ge
fundenen Beigaben möglich. Ein wesentlicher Zeitunterschied zwischen diesem 
Grabe und den Brandgräbern ist aber nicht anzunehmen, da in dieser Zeit — 
dem 5. und 6. Jahrh. — im Norden sowohl Skelett- als Brandbestattungen ge-
bräuchlich waren. Die fiir die Zeitbestimmung wichtigsten Gegenstände aus 
Grab XIV sind die beiden Fibeltypen und der Brakteat. 

Die kreuzförmigen Fibeln gehören in der Formausbildung, die durch die 
Exemplare von Tolleby vertreten sind, nach Shetelig, der diesen Fibeltypus 
eingehend untersucht hat, der zweiten Hälfte des 5. Jahrh. an, entsprechend 
seiner 3. Stilstufe dieses Fibeltypus. Nach Åberg durften sie aber 50 Jahre 
später anzusetzen sein, eine Zeitbestimmung, die mit den iibrigen Ergebnissen 
von dem Gräberfelde bei Tolleby besser iibereinstimmen diirfte. 

Die Spången mit dreilappiger Kopfplatte gehören nicht zu den kreuzför
migen Spången in iiblichem Sinne, sondern bilden einen selbständigen Typus 
neben diesen, von welchen sie aber einige Einzelheiten tibernommen haben. 
Dank dieser Einzelheiten, die eingehend diskutiert werden, ist es aber möglich, 
sie im Anschluss an die kreuzförmigen Fibeln zu datieren. Die in diesem Falle 
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fraglichen Einzelheiten weisen auf die 3. Entwicklungsstufe der kreuzförmigen 
Spången hin, d. h. auf dieselbe Stufe, zu welcher die vorhin behandelten 
Fibeln gehören. 

Komplizierter ist die Datierung des Brakteaten. Im allgemeinen geschieht 
die Zeitbestimmung der Brakteaten auf Grund der auf diesen angebrachten 
Bilddarstellung. Da aber bei dem Brakteaten von Tolleby eine solche nicht 
vorhanden ist, muss eine andere Möglichkeit gesucht werden. Durch eine ein-
gehende Besprechung der Verzierungseinzelheiten kommt Verf. zu dem Ergebnis, 
dass diese — eingestempelte Halbbögen, Dreiecke mit erhöhten Punkten öder 
mit Schraffierung und schraffierte Vierecke — hauptsächlich auf den Brakteaten 
von C-Typus (nach Montelius) vorkommen. Weiter sind es auch diese, bei denen 
die Tendenz, die Rahmenverzierung auf Kosten des Mittbiides sich ausbreiten 
zu lassen, sich besonders geltend macht. Aus diesen Grunden wird der Brak
teat von Tolleby dem C-Typus zugeschrieben und zwar der jiingsten Aus-
bildung, die in die erste Hälfte des 6. Jahrh. fällt. Zum Vergleich wird ein 
Brakteatenfund von Tollby auf Gotland besprochen, wie auch ein bei Ober-
möllern in der Provinz Sachsen gefundener Hängeschmuck mit aufgelegter Gold-
drahtverzierung, der ebenfalls der 1. Hälfte des 6. Jahrh. zugchört, als Stiitze 
fiir die Datierung herangezogen wird. 

Abgesehen von den angetroffenen Altertumern bekommt die Untersuchung 
ein besonderes Interesse dadurch, dass bei dieser Gelegenheit zum ersten Male 
eine Skelettbestattung aus dieser Zeit in Schweden nachgewiesen werden 
konnte. Skelettbestattungen aus den 5. und 6. Jahrh. sind in Skandinavien sonst 
nur aus Norwegen bekannt. 


