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Den nordiska jernålderns kronologi.

Af

Oscar Montelius.

lil.

6. Jernålderns sjette period.

Folkvandringstidens förra del.
Från tiden omkring år 400 efter Kr. föd. till tiden omkring år 600.

Att de danska fornforskarne med uttrycket »Folkvandrings- 
tiden» beteckna icke denna utan den närmast föregående perioden, 
hafva vi redan sett (sid. 161 l 2), äfvensom att de ännu för några år 
sedan ansågo den sistnämnda perioden — den femte i mitt system 
— hafva slutat ett århundrade senare än den enligt min åsigt 
slutat. Sedan början af denna afhandling trycktes, hvari jag 
redogjorde för de olika perioderna samt dessas början och slut en
ligt de danska forskarnes och min uppfattning, — den senare 
öfverensstämmande med den, som jag redan 1892 hyste3 *, — har 
emellertid direktör Sophus Miiller8 uttalat sig för en tidsbestäm
ning, som mera öfverensstämmer med min, i det han låter den

1 Då sid. 155—274, äfvensom fig. 1—124, i det följande citeras, af- 
ses dermed de två första afdelningarna af denna afhandling, hvilka äro 
införda i 9:de bandet af Svenska Fornminnesföreningens tidskrift.

2 Montelius, Öfversigt öfver den nordiska forntidens perioder, intill 
kristendomens införande, i Sv. Forum, förena tidskrift, 8:de bandet, 
sid. 145.

3 S. Miiller, Ordning af Danmarks oldsager II, Jernålder en (Kjöben
havn 1895), sid. 1, och Vor oldtid, sid. 443.
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femte perioden omfatta tiden »från det 3:dje till det 5:te århundra
det», under det att den enligt min åsigt skulle omfatta tiden mellan 
omkring år 200 och år 400, således från ungefär början af det 3:dje 
till ungefär början af det öde århundradet.

Afven i en annan fråga öfverensstämmer direktör Miiller nu
mera med mig. Tiden mellan den femte periodens slut och vikinga
tidens början har man i Danmark plägat kalla »Mellanjernåldern». 
Med den kännedom man nu har örn den nordiska jernålderns bör
jan, är emellertid detta uttryck mindre lämpligt, hvarför jag sedan 
flera år tillbaka1 hänfört denna tid till den yngre jernåldern. 
Muller gör också numera detsamma.

För några år sedan har jag visat, att man inom den tid, som 
förut kallats »Mellanjernåldern», kan urskilja en äldre och en yngre 
del2. Den äldre delen motsvarar den nu i fråga varande perioden, 
och den yngre delen min sjunde period.

Docenten Söderberg i Lund har för några år sedan, i samman
hang med ett omfattande studium af dessa perioders ornamentik 
inom och utom Norden, uttalat sig äfven om de kronologiska för
hållandena 3. De resultat, till hvilka han härvid kommit, afvika 
betydligt från mina; han hänför till 7:de århundradet och tiden 
omkring 700 mycket, örn ej det mesta, af det som enligt min åsigt 
förskrifver sig från det öde. Hvarför jag fortfarande anser docen
ten Söderbergs tidsbestämning i detta fall icke kunna vara riktig, 
framgår af det följande.

Afven för denna periods kronologi äro de bågformiga spännena 
af stor vigt.

Hedan mot slutet af den femte perioden, kort före och omkring 
år 400, träffa vi ett slags korsformiga spännen (tig. 69), som ned
till sluta i ett djurhufvud. Den af en spiralrulle omgifna tvärstång, 
som är så vanlig på spännen från de fyra första århundradena 
efter Kr. föd., tinnes äfven på dessa; den slutar vid hvardera än
dan i en rund eller rundad knopp, och en dylik ses också som af
silning af spännets Öfversta del. Spännen af denna typ äro kända

1 Montelius, Die Kultur Schwedens in vorchristlicher Zeit, ubers. von 
C. Appel (Berlin 1885), sid. 87.

2 Montelius, nyss anförda Öfversigt, sid. 148, 154.
3 S. Söderberg, Om djurornamentiken under folkvandringstiden, i Anti

qvarisk tidskrift för Sverige, lide delen, u:o 3.
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dels från Norge och Sverige \ dels från södra delen af den jutska 
halfön 1 2. En typ, som hvad spännets öfre del med tvärstången be
träffar står denna nära, förekommer på Gotland (tig. 70).

Snart (fig, 125, 126) växa sidoknopparna ihop med spännets 
öfverdel, på hvars baksida nu ett nålfäste sitter; genom detta, som 
är enkelt, går en smal tvärstång med en kort, i nålen slutande

. 129. Bronsspänne. N. Fevang, 
Norge. Vi.

Fig. 130. Bronsspänne. Ufnäs, 
Helsingland. V i.

Fig. 131. Brons
spänne. S. G am

ni elsröd, Norge. V2.

spiral (fig. 129). Knopparna på dessa korsformiga spännen äro 
ursprungligen trinda, men blifva slutligen flata eller något konkava 
på baksidan. Den jemnbreda bågen och den smala, ofta i ett djur- 
hufvud slutande nederdelen likna i början motsvarande delar på

1 Originalet till fig. 69 är funnet på Öland.
2 J. Mestorf, Urnenfriedhöfe in Schleswig-Holstein (Hamburg 1886), 

pl. IX, och Vorgeschichtliche Alterthiimer arn Schleswig-Holstein (Ham
burg 1885), pl. XLIX.



fig. 69, men slutligen blir bågen iner eller mindre utvidgad på 
midten och nederdelen får större eller mindre sidoflikar (fig. 127 
—130). Några spännen af denna grupp sluta nedtill icke i ett 
djurliufvud utan i en rund eller halfrund skifva (fig. 131).

Spännen lika fig. 125—131 äro allmänna i Norge; många äro 
också funna i vestra Sverige och i de delar af Norrland, som öfver 
Jemtland stodo i förbindelse med Norge (fig. 127, 130). I Svea
lands och Götalands vestra landskap träffas dock nästan uteslutande 
spännen af det äldre slaget, lika fig. 125 och 126; detsamma gäller 
örn Jutska halfön, der sådana spännen förekomma såväl i Nörre- 
Jylland (fig. 125)1 som i Slesvig och Holstein2. I andra delar 
af Skandinavien saknas de, eller äro de mycket sällsynta3.

Mot slutet af den femte perioden förekommo sådana med på
lagda, tunna metallplåtar prydda spännen som fig. 71—74 och 78. 
På plåtarna ses vanligen inpunsade, ingraverade eller pålagda si
rater. Småningom växa plåtarna samman med själfva spännet och 
blifva snart tjockare samt prydda med fördjupade sirater. Dessa 
sirater, som äro åstadkomna genom gjutning på samma gång som 
spännet, visa att formen, eller modellen med hvilken formen gjorts, 
varit skuren i trä.

Spännena af detta slag, hvilka under den sjette perioden varit 
mycket allmänna (fig. 132—149), äro vanligen af förgyldt silfver. 
Många utmärka sig genom sin storlek och rika ornering; på några 
äro med filigran prydda plåtar af guld fasta.

På spännena från den femte perioden ses ej sällan infattade 
stenar eller färgade glasflusser, hvilka äro rundade och kullriga, 
samt. sitta mer eller mindre långt skilda från hvarandra. Många 
spännen från den sjette perioden äro också prydda nied infattade 
stenar, — granater eller liknande, — men dessa äro plana och
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1 Worsaae, Nordiske oldsager, fig. 426 (funnet nära Randers). — Ar
bo ger for nordisk oldkyndighed (i det följande betecknade endast År- 
böger), 1892, sid. 316. — Doktor Salin har haft godheten meddela 
mig afbildningar af flera i Jylland funna spännen af detta slag.

2 Mestorf, anf. arbeten. — Några sluta nedtill i djurhufvud; andra icke. 
De senare likna både i detta afseende och genom nålhylsans längd de 
i Nydam mosse funna spännena.

8 Två i Skåne funna spännen af detta slag äro afbildade i mitt arbete 
Från jernålderTi, pl. 4 fig. 13 och 16.



Fig. 132. Silf ver spänne, ej förgyldt. Röra, 
Bohuslän. 2/s.

Fig. 133. Bronsspänne, med silfverbeläggning. 
Östergötland. Vi.

Fig. 134. Silfver spänne, förgyldt. Skierne, 
Falster. 3/ö.
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62 OSCAR MONTELIUS.

sitta vanligen flera tillsammans, endast skilda af en liten, tunn, på 
kant stäld guldplåt; ett orueringssätt kändt under namnet »verro- 
terie cloisonnée».

Spännena af nu i fråga varande slag äro upptill antingen half- 
runda (fig. 132—137) eller fyrsidiga (fig. 138—149 och 152). I 
Skandinavien, liksom i det med Skandinavien efter angelsachsernas 
invandring nära förbundna England, äro dock de med fyrsidigt 
öfverstycke mycket vanligare än de med halfrund!; på kontinenten, 
der liknande spännen äro allmänna i de länder, som bebotts af 
germanska folk, träffas deremot de med halfrundt öfverstycke i 
allmänhet till större antal än de med fyrsidigt.

På de nordiska spännena med halfrundt öfverstycke ses ofta 
tre utskjutande knoppar invid detta: en högst upp och en vid hvar
dera sidan nedtill. Knopparna äro på de äldsta spännena af detta 
slag (fig. 133) lika dem på de nyss omtalade korsformiga spännena, 
och liksom på dem representerar den förstnämnda knoppen den öfre 
ändan af sjelfva spännet, under det att de två andra äro minnen 
af ändarna på den spiralomgifna tvärstång, som en gång funnits 
der, och från hvilken nålen utgått.

Några nordiska spännen med fyrsidigt öfverstycke hafva vid 
detta liknande utsprång (fig. 144). Förklaringen af dessa utsprängs - 
uppkomst få vi af en jemförelse med sådana spännen som fig. 84, 
der vi återfinna de två paren sidoknoppar samt tre knoppar på 
Öfversidan; de två yttre af de senare äro ändarna af de två korta 
tenar, som förena de båda spiralomgifna tvärstängerna. Spännen 
lika fig. 144 äro dock för närvarande kända endast från Skandina
viens sydligaste delar, liksom spännen lika fig. 84 hafva sitt hem 
i Tyskland.

I Danmark och på den Skandinaviska halfön, äfven i Norge, 
har man funnit några spännen med fyrsidigt öfverstycke, som upp
till och på sidorna är omgifvet af ett stort antal små, utskjutande 
prydnader (fig. 138—140 och 142). Dessa prydnader, hvilka någon 
gång likna de nyss omtalade knopparna, och hvilka icke hafva sin 
motsvarighet i äldre konstruktiva detaljer, blifva snart otydliga 
(fig. 142) och försvinna slutligen alldeles.

Liksom på fig. 73 är på många spännen från olika delar af 
Norden understycket prydt med tre utskjutande rundlar, en nedtill 
och en något högre upp på hvardera sidan (fig. 138—140); men 
i stället för det par rundlar, som på fig. 144 sitter vid bågens bas,
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ses på de flesta andra nordiska spännena två gapande djurliufvud, 
som ett på hvardera sidan utgå från bågens bas (fig. 138—143, 145 
—147; jfr fig. 74). Dessa djurhufvud, som i början äro mycket 
tydliga, blifva slutligen så försämrade, att man endast genom en 
jemförelse med de äldre spännena kan se, hvad de äro eller rättare 
varit (fig. 148, 149, 152).

I stället för de tre nyssomtalade rundlarna träffa vi på många 
nordiska spännen med fyrsidigt öfverstycke tre utskjutande djur
hufvud eller någon gång, ehuru sällan, ett djurhufvud nedtill och 
en rundel på hvardera sidan.

Bågen på de nu i fråga varande breda spännena, såväl de med 
halfrund! som de med fyrsidigt öfverstycke, är i början jemnbred, 
liksom på spännena från föregående period. Sedan får den stundom 
ett sådant utseende som fig. 147 visar; samma form har bågen 
äfven på några af de yngre korsformiga spännena (fig. 127 och 
128).

Redan några spännen från den femte perioden hafva på bågens 
topp en rund skifva (fig. 70—72). Afven flera spännen från den 
sjette perioden hafva på samma ställe en rundel eller en bred oval, 
vanligen fastsittande, men någon gång, liksom under följande period, 
rörlig (fig. 134, 144, 147, 152).

På de breda spännena från början af den sjette perioden hafva 
af typologiska skäl öfverstycket och understycket olika form. Från 
denna period, hufvudsakligen från dess senare del, finnas emellertid 
några sådana spännen, på hvilka dessa två delar hafva nästan eller 
alldeles samma form. Ett sådant »likarmad!» spänne ses fig. 150; 
det är funnet ensamt, men att döma af ornamenten torde det för
skrifva sig ungefär frän periodens midt *.

Jemte de korsformiga och de stora breda spännena träffar man 
i fynden från den sjette perioden också några smärre spännen, 
vanligen korta, samt jemförelsevis breda och tjocka. Liksom många 
spännen från föregående århundraden hafva de upptill en kort tvär
slå, utan ändknoppar, hvilken är omgifven af en i nålen slutande

1 Andra likarmnde spännen från en senare del af den sjette perioden 
äro afbildade i Antiqv. tidskrift för Sverige, 2, sid. 300 (Forssa
socken i Helsingland) och pl. 1 fig. 1 och 2 (Hade i Gestrikland; 
om detta fynd, se här ofvan sid. 256, not 1 2). Ett alldeles dylikt 
spänne är funnet i Finland och afbildadt i Aspelin^ Antiquités du 
Nord Finno-Ougrien, fig. 1261.



O
SCA

R 
M

O
N

TELIU
S.



D
EN N

O
RD

ISK
A JERN

Å
LD

ER^ 
K

RO
N

O
LO

G
I.



O
SCA

R M
O

N
TELIU

S.



D
EN N

O
RD

ISK
A JERN

Å
LD

ERN
S 

K
RO

N
O

LO
G

I.



68 OSCAR MONTELIUS.

spiral (fig. 151). Af det följande få vi se, att äfven dessa små 
spännen slutligen blifva »likarmade». En mellanform ses lig. 153.

* *
*

Ett slags prydnader, som jemte spännena hafva stor betydelse 
för tidsbestämningen under den sjette perioden, äro de runda, 
medaljliknande, ensidigt präglade guldsmycken, hvilka pläga kallas 
brakteater.1 De äro gjorda här i Norden, men efterbildade efter 
efterbildningar af romerska, tvåsidigt präglade mynt eller medal
jonger af guld från det 4:de — eller någon gång från det öde — 
århundradet.

1 Namnet är bildadt af det latinska »bractea», som betyder en tunn 
(vanligen mycket tunn) plåt af guld eller annan metall. — För när
mare kännedom om de nordiska guldbrakteaterna hänvisas till: Atlas 
for nordisk oldkyndighed (Kjöbenhavn 1857); den dithörande be- 
skrifningen finnes i C. J. Thomsens afhandling Örn guldbracteaterne og 
bracteatem.es tidligste brug som mynt, tryckt i Annaler for nordisk 
oldkyndighed, 1855, sid. 265 o. följ. (Förstnämnda arbete citeras i 
det följande endast som Atlas och det senare endast som Annaler. 
Emedan figurerna i den del af Atlas, som behandlar brakteaterna, äro 
fortlöpande, anföres endast fig., ej planchen). — Stephens, The Old- 
northern Rume Monuments of Scandinavia and England, I—lil 
(Kjöbenhavn 1866—1884), och Handbook of the Oldnothern Rume 
Monuments of Scandinavia and England (Kjöbenhavn 1884). Brak
teaterna hafva samma nummer i båda arbetena. — Montelius, Från 
jernåldem (Stockholm 1869; i det följande citeradt Fr. jernåld.). — 
Worsaae, Örn forestillingerne på guldbrakteateme, i Årböger, 1870, 
sid. 382. — S. Bugge, Bemcerkninger örn runeindskrifter på guld- 
brakteater, i Årböger, 1871, sid. 171. — B. Salin, De nordiska 
guldbrakteaterna. Några bidrag till kännedomen örn brakteaternas ut
bredning och kulturhistoriska betydelse. I Antiqv. tidskrift f. Sv., 
14: 2 (Stockholm 1895).

Professor Japetus Steenstrup har i två arbeten nyligen behandlat 
frågan örn de nordiska guldbrakteaternas uppkomst och betydelse: 
Yak-Lungta-bracteaterne, archoeologernes »nordiske gruppe af guld- 
braeteater» fra den veldre jernålder, betragtede som sceregne minder 
örn en kultur-förbindelse imellem Höj-Asiens og det Skandinaviske 
Nordens folkefeerd i tidlige århundreder af vor tidsregning, noermest i 
folkevandringstiden, i Videnskabs Selskabets Skriver, 6. raikke, hietor, 
og filosof, afd., I, 2 (Kjöbenhavn 1893), samt Til förståelsen af 
Nordens •»guldbrakteat-fcenomen» og dets betydning for Nord-Europas 
kulturhistoria, i Vidensk. Selsk. Fork. (Kjöbenhavn 1897). Tyvärr



Fig. 150. Silfver spänne, förgyldt. Gillberga, Nerike. 2/s.

Offersö, Fig. 152. Bronsspänne, med granater.
Hade, Gestrikland. 71.

Fig. 151. Bronsspänne.
Norge. V1.

Fig. 153. Bronspänne. 
Abeland, Norge. l/i»
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Fig. 154 visar en sådan i Norge funnen romersk guldmedaljong, 
som bär den under åren 364—375 regerande kejsaren Valentinianus 
lis namn.1

Här har man dessutom funnit flera »barbariska», d. v. s. icke 
af romerska konstnärer utförda, efterbildningar af dylika medal
jonger, hvilka efterbildningar liksom originalen äro tvåsidigt präg

tig. 154. Romersk guldmedaljong. Vestre Hane, Norge. Vt.

Fig. 155. Barbarisk efterbildning af en romersk guldmedaljong. 
Lilla Jored, Bohuslän. */i.

kan jag icke ansluta mig till den åsigt, som den högt förtjente förf. 
här uttalat. Ett inflytande från ett folk på ett annat, boende i en 
långt aflägsen trakt, bevisas icke af några likheter, som, äfven om de 
vore höjda öfver allt tvifvel, skulle kunna annorlunda förklaras. Man 
måste också uppvisa, på hvilket sätt och på hvilken väg detta infly
tande gjort sig gällande, samt att företeelserna äro så samtida, att de 
kunna hafva egt samband med hvarandra.

1 Medaljongen är jemte en bronskittel lik fig. 201 (se sid. 94 här ne
dan) funnen vid Vestre Houe i Vanse prestegjaeld, Lister og Mandals
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lade. Några af dessa likna originalen mera, andra mindre. Till 
det förra slaget hör det fig. 155 afbildade smycket, som är funnet 
vid Lilla Jored i Qville socken, Bohuslän.* 1 Betydligt sämre al
den fig. 156 afbildade hängprydnaden, som jemte flera i det föl
jande omtalade saker är funnen i en graf vid Hove i Viks preste
gjeld, Nordre Bergenhus arnt, Norge.2 3

Både på fig. 155 och 156 ser man kring kejsarens hufvud det 
i ett par fritt hängande ändar slutande diadem, som omger kejsa
rens hufvud på många romerska medaljonger och mynt. De ro
merska bokstäfverna har man deremot icke kunnat återgifva, utan 
ersatt dem med fullkomligt meningslösa tecken.8

Ännu mera afvikande från originalet är det fig. 157 afbildade 
hängsmycket, som är funnet ensamt vid Tunalund i Hjelsta socken, 
Upland.4 * *

De nu omtalade efterbildningarna äro ganska stora, och åtmin
stone de flesta — troligen alla — hafva ursprungligen varit afsedda 
att bäras. Andra äro mindre och hafva varit ämnade till mynt; 
troligen äro de minnen af en börjande myntprägling hos de ger
manska folk, som hodde på kontinenten, särskildt hos dem som

arnt, i Norge; denna medaljong är afbildad i Arsberetning of Före
ningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring (i det följande be
tecknad endast Årsberetn.), 1868, sid. 98. —En guldmedaljong präglad 
för samma kejsare (i Antiochia) är funnen ensam vid Faxö i Praesto 
arnt på Sselland. Fr. jernåld., fynd 105.

1 Se sid. 255 här ofvan, not 4. — Att öglan är ursprunglig, visas 
deraf, att man på åtsidan lemnat plats för öglans ornering.

En efterbildning, som ännu närmare följer originalet (ett mynt 
af den 351—53 regerande kejsar Decentia), är den som hittats vid 
Gunheim i Norge; se här ofvan sid. 262.

2 Atlas, fig. 14 — Fr. jernåld., fynd 254 — lindset, Fr a Norges 
aldre jernålder, i Årböger, 1880, sid. 153. — Lorange, Samlingen 
af norske oldsager i Bergens Museum (Bergen 1876), sid. 99.

Ett mycket liknande guldsmycke är funnet vid Midtmjelde i 
Haugs prestegjäld, Söndre Bergenhus arnt, Norge. Atlas, fig. 15. — 
Fr. jernåld., fynd 257.

3 Det kan emellertid ej väcka förvåning, att man i början af detta år
hundrade antog dessa tecken vara verklig skrift och försökte tolka 
denna. Se äfven Steenstrups Til förståelsen af Nordens »guldbrakteat- 
fceri omen», sid. 57.

4 Fr. jernåld., fynd 294. — Ett guldsmycke, hvars åtsida ganska mycket
liknar fig. 157, är det här ofvan sid. 241 omtalade från Ak i Roms
dalen. Årsberetn., 1872, fig. 15.
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funnit bostäder i Donauområdet, således nära eller inom det romer
ska rikets gränser. Originalen till de förra förskrifva sig i allmän
het från den Constantinska tiden, det fjerde århundradet, under det 
att de senare (fig. 159) imitera mynt från det femte århundradet 
(fig. 158).

Utom dessa tvåsidigt präglade medaljonger och mynt har man 
dels inom, dels utom Norden funnit flera ensidiga guldmedaljer, 
tydligen från början afsedda till hängprydnader. Det är egentligen 
endast dessa som kallas brakteater.

mun

Fig. 156. Barbarisk efterbildning af en romersk guldmedaljong. Hove, Norge. Vi.

Några af dem (fig. 160) återgifva, liksom de tvåsidiga, på ett 
mer eller mindre misslyckadt sätt kejsarens bröstbild, alltid i profil, 
samt den af romerska bokstäfver bildade omskriften kring denna.1

1 På ett troligen i England funnet guldhängsmycke af detta slag (Atlas, 
fig. 7) kan man igenkänna bokstäfverna — ANVSPFAVG, utgörande
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En brakteat (tig. 161)1 har en inskrift, hvilkens förra del vis
serligen, såsom vanligt, är oigenkänlig, men den senare delen är 
så väl kopierad, att man med lätthet läser deu: ... TANSPFAVG. 
Originalet har således varit ett mynt eller en medaljong präglad 
för kejsar Constans, hvilken regerade åren 337—350.

Fig. 158. Romerskt guldmynt (solidus). 
Öland. Vi.

Fig. 159. Barbarisk efterbildning af 
en solidus. Sverige. Vi*

Fig. 162. Byzantinskt guldmynt, prägladt 
för Theodosius II. Vi.

slutet af kejsarens namn samt hans på vanligt sätt förkortade titel: 
Pivs Felix AVGvstvs. Bokstäfverna äro bakvända, troligen emedan 
de af den oerfarne efterbildaren skuros rättvända i formen eller 
stampen.

1 Den är jemte en alldeles dylik och många andra guldsaker funnen 
vid Broholm på Fyen; se sid. 117 här nedan.
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Andra brakteater, hvilka likaledes endast visa en bröstbild i 
profil, hafva en omskrift med runor, de skriftecken, med hvilka den 
efterbildande germanen var mera förtrogen än med de romerska 
bokstäfverna. En sådan brakteat (fig. 163), funnen jemte andra 
prydnader vid torfskärning i Maglemosen på Sjelland (sid. 117), visar 
kejsarens bröstbild; den högra handen håller ett spjut, och i en 
sköld, som täcker den venstra skuldran, ser man bilden äfen ryttare.

Fig. 166. Guldbralcteat. Fig. 167. Guldbrakteat. Fig. 168. Guldbrakteat.
Skåne. Vi. Skodborg, Slesvig. V1- Skovsborg, Jylland. l/i.

Det är en jemförelsevis väl gjord efterbildning efter ett sådant guld
mynt som fig. 162. Att kejsaren är afbildad en face på myntet 
och i profil på brakteaten, finner sin naturliga förklaring deri, att 
den barbariska stämpelskäraren ej kunde framställa honom på annat 
sätt än i profil. Mynt med denna bild — alla med en ryttare på 
skölden — äro slagna icke endast, såsom originalet till fig. 162, 
för Theodosius II utan också för andra kejsare under 400-talet.
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Flera andra brakteater finnas också, hvilka likaledes återgifva 
kejsarens bröstbild omgifven af runor (tig. 1(14). Ofta kan nian utan

svårighet igenkänna både diademet nied de fritt hängande ändarna 
och det spänne, som på skuldran sammanhåller manteln (jfr fig. 
154). På något yngre brakteater är diademet otydligare eller för
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svunnet, och såsom doktor Salin i sin nyligen utgifna, förtjenstfulla 
afhandling om guldbrakteaterna visat,1 afslutas då ofta håret bak
till i ett fogelhufvud (fig. 165), beroende på den förkärlek för dylik 
afslutning af allehanda föremål, som nordborna hade. Stundom 
tillkommer framför ansigtet en fogel, och någon gång, ehuru sällan, 
ses en menniskofigur der.

På några brakteater ser man i stället för kopian af kejsarens 
bröstbild en hel menniskobild (fig. 166 och 167) eller flera menniskor 
(fig. 168).2

Vida vanligare äro de brakteater, som visa ett menniskohufvud 
öfver ett fyrfota djur. Denna grupp är den talrikaste af alla.

På några, hvilka nästan alla höra till de äldsta inom gruppen, 
är djuret afbildadt med skägg, således troligen en bock (fig. 169); 
på de flesta saknar djuret skägg (fig. 170).

Betrakta vi de äldre bland dem, hvilkas djur saknar skägg, 
finna vi icke blott den ridande mannens hufvud utan också 
vissa delar af hans kropp framstälda, ehuru hufvudet är opropor
tionerligt stort i förhållande till kroppen. Ytterst sällan kan man 
se ryttarens ben (fig. 170),3 men hans ena arm och hand äro ej 
så sällan synliga (fig. 170 och 171), örn än äfven de ganska snart 
försvinna, liksom halsen eller öfverkroppen, hvarigenom hufvudet 
kommer att sitta omedelbart på djurets rygg.

Att brakteaterna af denna grupp äro yngre än sådana brak
teater med endast ett menniskohufvud som fig. 160, framgår redan 
deraf att det diadem med fritt hängande ändar, som omgaf kej
sarens hufvud på de romerska originalen, och som äfven återfinnes 
på fig. 160 och de samtida brakteaterna, sällan är igenkänligt på

1 Salin, i Antiqv. tidskr. f. Sv., 14: 2, sid. 36; jemför hans fig. 50 
och 51 (fig. 164 och 165 här ofvan).

2 Jfr de mycket liknande bilder, som äro skurna i ovala eller runda 
prydnader af glaspasta, funna på flera ställen i Norden och norra 
Tyskland. — Stephens, i Århöger, 1873, sid. 50 (två funna på Sel
land). — Årsberetn., 1892, sid. 92, fig. 6 (funnen i Nordre Bergen
hus arnt). — Zeitschrift fur Ethnologie, 1882, sid. 179 (en från 
Sverige, troligen Skåne). — Verhandlungen d. Berliner Anthrop. Ge- 
sellschaft, 1887, sid. 688, m. fl. ställen. — Emedan den som först 
ådrog sig uppmärksamhet var funnen på ön Als i Sönderjylland, kallas 
de i Tyskland »Alsen-Gemmen».

3 Atlas, fig. 101. — Den i Atlas fig. 73 afbildade brakteaten är mycket 
afvikande och hör tydligen till en senare tid.
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brakteater med ett menniskohufVud öfver ett djur.1 Det torde ej 
vara en tillfällighet, att den tig. 170 afbildade brakteaten, på hvilken 
ryttarens både arm och ben ses, är en af de få till den gruppen 
hörande, som också visar diademet och dess två fria ändar.

På de brakteater, der djuret har bockskägg, ses endast ett 
menniskohufVud, men hvarken ryttarens ben eller hans arm. Lik-

1 Fig. 171—174. Se äfven Atlas, fig. 117, 130, 135; Fr. jernåld., 
pl. I fig. 6 och 24.
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sorn flera samtida är den fig. 169 afbildade brakteaten stor och 
rikt prydd med flera kretsar af ornament rundtorn midtbilden.1

På de yngsta till denna grupp hörande brakteaterna äro såväl 
hufvudet som djuret mycket illa tecknade. De äldre brakteaterna 
af denna grupp hafva ofta en inskrift med runor; på de yngre ses 
runor sällan eller aldrig.

En annan stor grupp guldbrakteater utgöres af dem, som endast 
visa bilden af ett djur, antingen med framåtvändt hufvud (fig. 175)

1 Originalet till fig. 169 är jemte två dylika (den ena är graverad, ej 
präglad) redan år 1674 funnen vid Yä i Skåne, nära Kristianstad. 
Fr. jernåld., fynd 351; Atlas, fig. 142. — I den innersta och yttersta 
ornamentskretsen ses en zigzaglinie, som skiljer från hvarandra en mängd
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eller med bakåtvändt hufvud (fig. 176—179).1 Fynden ådagalägga, 
att de äldsta brakteaterna af denna grupp äro lika gamla som de 
äldre brakteaterna med menniskohufvud öfver ett djur (utan bock
skägg). På de till denna grupp hörande brakteaterna ses så godt 
som aldrig runor.

Fig. 182. Del af guldhalssmycke. Möne, Vestergötland. 1/i.

I sitt nyss omtalade arbete fäster Salin uppmärksamheten derpå, 
att man vid förfärdigandet af de tvåsidiga efterbildningarna efter 
romerska medaljonger och de äldsta brakteaterna försökt framställa 
bilderna i relief på samma sätt som på originalerna, men att man

i olika riktning vända, små trianglar; dessa likna mycket de nied sli
pade stenar frida trianglar, som ses på den sid. 103 omtalade, i 
Siebenbiirgen funna guldmedaljongen från det lule århundradet.

1 Salin, alif. arli., sid. 67.
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snart, då detta visade sig vara svårt, sökt hjelpa upp reliefen genom 
konturteckning, d. v. s. derigenom att upphöjda limér följa bilder
nas konturer. Senare modellerades ofta figurerna ganska höga 
med släta, mot hvarandra vinkelstälda ytor (fig. 174). Detta är, 
säger han, »synnerligen betecknande för en viss art af träsnideri, 
som än i dag är i bruk hos vår allmoge och som, efter hvad flera 
fynd utvisa, äfven var omtyckt af våra hedniska förfäder». Han 
antager derföre, att den vid brakteaternas framställande använda 
»pressformen varit skuren i trä»,1 liksom vi sett, att många spännen 
från nu i fråga varande tid tydligen äro gjorda med en i trä skuren 
förm eller modell.

För korthetens skuld betecknar jag de fyra för nu föreliggande 
fråga vigtigaste brakteatgrupperna med bokstäfverna A, B, C och 
D, i närmaste öfverensstämmelse med hvad jag gjort i mitt redan 
1869 ntgifna arbete Från jernåldern,2 så att

A betecknar de brakteater, som visa endast bröstbilden af en 
menniska, ofta med inskrift i missförstådda bokstäfver eller 
i runor;

B de brakteater, som visa menniskobilder, men hvarken kunna 
hänföras till A eller C;

C de brakteater, som visa ett menniskohufvud öfver ett fyrfota 
djur;

D de brakteater, som visa ett (eller flera) djur, men intet men
niskohufvud deröfver.

* **

Öglorna på måuga guldbrakteater äro ganska stora och prydda 
med filigransirater. Andra brakteater äro fästa på långa guldrör 
med omvexlande bredare och smalare uppsvällningar och prydda 
med filigran (fig. 180). Då något tvifvel ej råder om, att dessa 
brakteater äro nordiska arbeten, och då ingen anledning linnes för 
det antagande, att i alla dessa fall öglorna eller rören äro gjorda 
i något annat, land än brakteaterna, så finna vi häraf, att det hela 
måste betraktas som nordiskt arbete.

1 Salin, anf. arb., sid. 33, 60.
2 Olikheten är endast, att jag nu till gruppen A för alla brakteater med 

endast bröstbild, äfven sådana som hafva runinskrift, samt att jag till 
gruppen D för äfven sådana brakteater, som 1869 bildade gruppen F.
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Detta bekräftas också deraf, att andra smycken af liknande 
art från denna tid anträffats här i Norden. Hit höra de två arm
band, som hittats vid Svindinge på Fyen,1 och framför allt de tre 
praktfulla halssmycken, som uppgräfts i Vestergötland och på Oland 
(fig. 181, 182),2 3 äfvensom det afhuggna stycke af en stor ring, som 
för några år sedan hittats vid Köinge i Halland.8

På alla dessa smycken, liksom på de rör vid hvilka braktea- 
terna äro fästa, ses omvexlande bredare och smalare uppsvällningar, 
— ofta tre smala, en bred, — och filigransirater. Smyckena äro visser
ligen alla nära beslägtade med hvarandra, men ej alla lika. Också 
torde det ej blott af typologiska skäl, — först en enkel, sedan en 
2-, 3-dubbel och slutligen en mångdubbel ring, — utan ock på 
grund af olikheten i ornamenten vara otvifvelaktigt, att de tre hals
smyckena ej äro alldeles samtidiga: det af tre rör (fig. 181) är 
äldre än de båda andra, och det af sju rör (fig. 182) yngst.

De sist omtalade filigransiraterna äro förvånande fina och vittna 
örn en hög konstskicklighet, men de framställningar af menniskor 
och djur, som ses på halssmyckena, visa sig icke kunna vara ro 
merska eller hyzantinska arbeten, utan måste vara nordiska. Utom 
Norden äro ej heller dylika smycken funna.4 * * *

1 Worsaae, Nordiske oldsager, fig. 447. — (Dansk) Antiqvarisk tidsskri/t, 
1846—48, sid. 143.

2 Ett, af tre rör (fig. 181), hittades 1827 vid Olleberg nära Falköping; 
ett annat, af fem rör (Sv. forns., fig. 467), 1860 vid Färjestaden i 
Torslunda socken på Oland; det tredje, af sju rör (fig. 182), 1864 
nära Möne kyrka i Vestergötland. De förvaras alla tre i Statens Hi
storiska Museum (Nås 492, 2766 och 3248). Montelius, Statens 
Historiska Museum (5:te upplagan), sid. 46.

3 St. H. M. 8540. Montelius, Les temps préhistoriques en Suéde (Paris 
1895), fig. 284.

4 I Sibirien har man visserligen, såsom friherre Nordenskiöld meddelat
mig, funnit en halsring bildad af sex smala guldringar fästa på hvar
andra ungefär så som på de svenska halsringarna; men det sibiriska
halssmycket skiljer sig för öfrigt både genom sin inrättning och orne- 
ring — ingen ledgång finnes, ringarnas ändar trädas ej in i hvarandra, 
och ringarna äro släta, utan uppsvällningar och utan filigransirater — 
så mycket från de svenska, att de ej kunna hänföras till samma typ. 
Det sibiriska smycket är afbildadt af N. Witsén i Noort noster gedeelte
van Asia en Europa, 2 (Amsterdam 1705), sid. 748.
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Med filigran äro också, utom andra guldarbeten från denna 
tid,1 ett par smalare2 och flera breda beslag,3 till svärdsslidor (fig. 183 
och 184) samt ett par sådana till kaflen af ett svärd (fig. 185) 
prydda.

De fig. 184 och 185 afbildade guldbeslagen äro jemte en stor 
mängd andra guldsaker funna år 1774 vid Tureholm nära Trosa i 
Södermanland. Till fyndet, som vägde öfver 12 kilogram (29 fE), 
och som är det största man känner från hela Norden, hörde också

Fig. 184. Gubbeslog till svärdsslida. Ture
holm, Södermanland. ’/1.

1 Ett pär bitar af sådana guldarbeten med mycket fina filigransirater 
äro funna i en af de stora högarna vid Gamla Upsala. B. E. Hilde
brand, i Compte rendu du congres de Stockholm, 1874, sid. 605.

2 Sverige: Ett funnet ensamt vid Mällby i Vestergötland {Fr. jernald., 
pl. 8 fig. 11; Sv. farns., fig. 416). — Originalet till fig. 183 funnet 
ensamt vid Backa i Lurs socken, Bohuslän {Fr. jer nåld., pl. 8 fig. 12; 
Sv. forns., fig. 417; Montelius, Bohuslänska färnsåker, fig. 89 a—d).

8 Norge: Två funna jemte 10 guldbrakteater m. m. vid Stavijordet i 
Eidsvold pgd (sid. 119 här nedan). — Ett funnet jemte 22 guldbrak
teater m. m. vid Sletner i Eidsbergs pgd (sid. 120 här nedan). — Ett 
funnet ensamt i Etne eller Skoneviks pgd, S. Bergenhus arnt; vid ena 
kanten är med ledgång ett litet rembeslag af guld fästadt {Årsberetn., 
1867, sid. 66, fig. 24). — Ett funnet ensamt vid Egge i V. Slidre 
pgd, Kristians arnt; vid ena kanten är ett litet guldspänne för en 
smal rem fästadt (Bvgh, anf. arb., fig. 201).

Sverige: Originalet till fig. 184 (vid ena kanten sitter ettsmalt 
rembeslag af guld; andra sidan ses Sv. forns., fig. 419 b), funnet 
jemte ett söndrigt guldbeslag, som troligen varit dylikt {Sv. forns., 
fig. 418), och många andra guldsaker vid Tureholm (se här ofvan).

Danmark: Ett funnet jemte 13 guldbrakteater vid Darum i Ribe arnt 
(sid. 120 här nedan). — Ett funnet ensamt vid Oure på Gudme mark
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den fig. 187 afbildade massiva halsringen, prydd med inslagna half- 
månformiga sirater; dess vigt är icke mindre än 985,4 gram.1

Från den sjette perioden förskrifva sig äfven många andra i 
Skandinavien funna, liknande lialsringar, dels släta, dels prydda 
med inslagna sirater; några äro af ett stycke (fig. 186),2 andra af

nära Broholm, Fyen (Sehested, Fortidsminder og oldsager fra egnen 
om Broholm, sid. 206,o pl. XLV fig. 6, båda sidorna). — Ett funnet 
ensamt vid Folby i Arhus arnt (Boye, Oplysende fortegnelse över de 
gjenstande i det Kgl. Museum för nordiske oldsager i Kjöbenhavn, 
der ere forarbeidede af eller prydede med cedie metaller, Kjöbenhavn 
1859, n:o 772).

1 Sv. forne., fig. 471.
2 Sverige: En smal, hel, med inslagna sirater (lika fig. 216), funnen 

ensam vid Dyple i Tofta s:n, på Gotland (St. H. M. 7662), — En 
tjock, hel, med inslagna halfmånar, funnen vid Storegården Bragnum
1 Floby s:n. Vestergötland; vigt 827,7 gram; ändarna hafva varit hop
lödda (St. H. M. 6234). — En tjock, ofullständig, med inslagna 
sirater (fig. 216), funnen vid Lund i Naums s:n, Vestergötland; än
darna hafva varit hoplödda (St. H. M. 6067). — En tjock, ofullständig, 
med dylika sirater, funnen vid Arges i Hemse s:n, på Gotland (St. 
H. M. 1446). — En smal, med inslagna sirater (ej lika de föregående), 
funnen vid Torneby i Köpings s:n, på Oland (St. H. M. 4192). — 
En smal, med inslagna sirater (triangel nied tre punkter), funnen jemte
2 guldbrakteater m. m. vid Gällqvist nära Skara (sid. 118 bär nedan); 
afbildnd i Månadsbladet 1892, sid. 12. — Två släta (ändarna hafva 
varit hoplödda), funna jemte 8 mindre, på en gnklten uppträdda 
guldringar, vid Bankälla i Värings stu, Vestergötland (St. H. M. 16). — 
En slät, funnen jemte 4 nu förstörda guldringar vid Tuna i Husby 
s:n, Långhundra härad, Upland (St. H. M. 1258). — En slät, smal, 
funnen jemte en halsring af samma form som fig. 187 och tre andra 
större guldringar vid Solviksborg å Lindö egor i Kärrbo s:n, Vestman
land (St. H. M. 4203). — Hit böra vi måhända(?) äfven hänföra de två 
nu i spiral, af ungefär en armrings storlek lagda, mot ändarna tjockare 
och der utsirade guldringar, som anträffats den ena i den sid. 255 
här ofvan omtalade grafven vid Lilla .Tored i Bohuslän, och den andra 
vid Hässleby i Algutsrum s:n, på Öland (St. H. M. 801).

Danmark samt Slesvig-Holstein: Worsaae, Nordiske oldsager, 
fig. 431 (vår fig. 186), 432. — Boye, Oplysende fortegnelse, n:is 362, 
363. — Miiller, Ordning af Danmarks oldsager, Jernalderen, fig. 562 
(tre ringar af denna typ äro kända från Danmark). — Mestorf, Vorge- 
schichtliche Alterthumer aus Schleswig-Holstein, fig. 594.

Från Norge är, enligt meddelande af prof. Rvgh, ingen ring af 
denna typ känd.
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trå, med ett slags enkel ledgång baktill (fig. 187).1 De äro alla 
massiva och af rent eller silfverblandadt (blekt) guld.

Fig. 186. Guldhalsring, massiv. Kratskov, Lolland. V2.

1 Sverige: Den ofvan omtalade från Tureholm. — En hel och hälften 
af en annan ring, båda tjocka och prydda med inslagna sirater, funna 
1722 nära Askersund och troligen nedsmälta (Acta literaria Svecia,
I, sid. 590; Hofberg, Nerikes gamla minnen, sid. 74). — Eli slät, 
smal, funnen jemte en halsring lik fig. 186 och andra guldringar vid 
Sölvesborg i Vestmanland (St. H. M. 4203) — En slät, smal, funnen 
vid Haborgskulle i Tegneby s:n, på Oroust, Bohuslän (St. H. M. 
15). — Fem släta, af hvilka två halfva, funna vid Dingle i Tose 
(Svarteborgs) s:n, Bohuslän (St. H. M. 2055; Sv. forns., fig. 473; 
Montelius och Ekhoff, Bohuslänska färnsåker, sid. 257, fig. 167). —
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Äfven utom Skandinavien äro halsringar af dessa båda typer 
funna, men endast i sådana länder, som hörde till eller stodo i

Elg. 187. Guldhalsring, massiv. Tureholm, Södermanland. */»•

En slät, tjock, funnen vid Neder-Ljungby i Tanums s:n, Bohuslän 
(St. H. M. 1538; Montelius och Ekhoff', anf. arb., sid. 145, fig. 112).

Norge: Årsberetn., 1869, sid. 87 (hälften af en slät, tjock, funnen 
temligen högt till fjälls, ej långt från den urgamla vägen till Jemt
land, i Verdalens prestegjeld, Nordre Throndhjems arnt). — Årsberetn., 
1881, sid. 91 (afl), i B.ygh’s Norske oldsager, fig. 297; hel, tjock, med 
inslagna sirater; funnen vid Vashus i Heskestad, Stavanger arnt). — 
Årsberetn., 1884, sid. 68 (hälften af en slät, funnen vid Mortenstuen
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nära förbindelse med det nordiska området: Hannover, Pommern, 
Ryska Östersjöprovinserna och Finland.1

i Kristians arnt). — Enligt meddelande af prof. (lygli äro dessutom 
en slät ring af denna typ och en bit af en smal sådan ring funna i 
Norge, den förra vid As i Buskeruds arnt, den senare i Stokke s:n, 
Jarlsberg oell Lerviks arnt.
. Danmark och Slesvig-Holstein: Worsaae, Nordiske oldsager, 

fig. 443, 444. — Boye, anf. arb., niis 364—372. — Sehested, For- 
tidsminder og oldsager fra egnen om Broholm, sid. 199, pl. XLI— 
XLIV (3 hela, släta, samt 16 bitar, deraf 10 släta och 6 med in
slagna halfmåuar och andra sirater, funna jemte 1 spänne, 7 brak
teater m. m. af guld vid Broholm på Fyen) och sid. 206, pl. XLV 
fig. 4 (en hel med inslagna halfmånar, funnen vid Hesselagergård, 
nära Broholm, på Fyen; densamma som tig. 443 i Worsaae’s anf. arb.) 
Se sid. 117, 119 här nedan. — Vedel, Bornholms oldtidsminder og old
sager, sid. 191, 394 och 395 (2 släta, funna på Bornholm, deli ena 
i Vestermarie socken, afb. fig. 383, den andra vid Dalsgård i Olsker 
socken). — Miiller, anf. arb., fig. 563 (17 hela och bitar af flera äro 
funna i Danmark). — Worsaae, Om Slesvigs eller Sönderjyllands old
tidsminder, sid. 85 (2 halfva, släta, funna i Slesvig, den ena vid 
Ullerup i Sönderborg arnt, på samma ställe som en guldbrakteat, 
sid. 119 här nedan, den andra i Fohl socken, Haderslev arnt).

1 Hannover: En halsring af två stycken, af guld, men ihålig; den är 
prydd med inslagna halfmånar och funnen i en torfmosse vid Mulsum, 
jemte 5 med öglor försedda guldmynt af Valentinianus lil och Ana
stasius (Hahn, Der Fund von Lengerich, sid. 3; Lindenschmit, Hand- 
buch der deutschen Alterthumskunde, pl. XIII; den der lemnade upp
giften, att ringen skulle vara funnen i en graf, är oriktig).

Pommern: En liten bit af en tjock halsring med inslagna sirater; 
fyndorten ej närmare känd (Strålsunds Museum). — En tjock, massiv, 
med inslagna halfmånar prydd halsring af guld, som, ehuru en del af 
den släta midten felas, väger icke mindre än 1422 gr.; har sannolikt 
varit af ett stycke; funnen vid Neu-Mexikow nära Stargard i Hinter- 
Pommern (H. Schumann, Die Gultur Pommerns in vorgeschichtlicher Zeit, 
i Baltische Studien, XLVI, Stettin 1896, sid. 185, pl. V fig. 42).

(Kurland: En af silfver, delvis förgyld, massiv, med inslagna 
sirater; afbruten vid midten, men troligen af ett stycke; funnen vid 
Pilten (Riga Museum; Aspelin, Antiquités du Nord Finno-Ougrien, 
fig. 1840; Katalog der Ausstellung zum X. archäologischen Kongress 
in Riga 1896, sid. 23, pl. 3 fig. 9).

Finland: En af silfver, med förgylda tvärband, afbruten vid 
midten, men troligen af ett stycke; funnen vid Bergby i Vörå s:n, 
Österbotten, enligt uppgift tillsammans med flera spännen och andra 
saker af typer från slutet af den sjette och början af den sjunde 
perioden (Aspelin, anf. ari)., fig. 1272; de spännen, som uppgifvas
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Det är otvifvelaktigt, att de nu omtalade halsringarna af ett 
stycke äro typologiskt äldre än de af två. På de förra äro ofta 
sådana sirater som tig. 216 inslagna, under det att de senare prydas 
med halfmånar (tig. 217), hvilka sällan förekomma på de förra.

Dessa halfmånar återfinnas deremot på andra arbeten från 
samma tid, bl. a. på några ovala spiralringar af guld (tig. 188), 
hvilka troligen varit mynningsbeslag på svärdsslidor. Sådana spiral
ringar, dels prydda med dessa sirater,* 1 dels släta,2 äro funna på flera 
ställen i Skandinavien. Från andra länder känner jag ingen.

* *

Bland vapnen böra vi i främsta rummet egna vår uppmärk
samhet åt svärden.

Såsom fig. 112 här ofvan visar, hade svärden vid öfvergångs- 
tiden från den femte till den sjette perioden ett slags mycket kort, 
rak parerstång och tveeggad klinga. Hela kaden är stundom brons
beklädd; öfverst ses ofta en låg, rundadt aflång eller tresidig knapp.

höra till fyndet, äro afbildade der fig. 1273—79). — Se äfven en 
liknande bronshalsring från Österbotten (samma arb., fig. 1245).

1 Sverige: Sv. farns., fig. 470 (vår fig. 188, f. ensam vid Hultsjö 
Bengtsgården nära Venersborg i Vestergötland; St. H. M. 382).

Danmark: Vedel, anf. arb., fig. 384, sid. 191, 395 (en hel och 
ett stycke af en dylik, funna jemte 13 vest- och östromerska guld
mynt in. m. vid Kåsbygård i Ruthsker socken, Bornholm; den hela 
är äfven af bildad i Worsaac’s Nordiske oldsager, fig. 430, och i 
Miiller^ alif. arb., fig. 572; se sid. 108 här nedan).

2 Sverige: Två ovala spiralringar, uppträdda jemte flera smärre spiraler 
på en stor, slät ring, allt af guld; funnet i sjön Vammelu, Söder
manland (Sv. forns., fig. 457). — Montelius och Ekhoff, Bohuslänska 
färnsåker, fig. 248 (funnen ensam å Balltorp Kungsgården i Fässbergs 
socken, södra Bohuslän; St. H. M. 8374. Ett tunt, smalt guldband 
är viradt om midten). — En funnen vid Frändefors kyrka, på Dal 
(St. H. M. 4914). — En funnen i Böda s:n på Öland (St. H. M. 8629).

Norge: Två ovala spiralringar, båda släta, funna jemte 14 guld- 
brakteater m. m. vid Övre Thyen i Akershus arnt (sid. 121 här nedan). — 
En funnen jemte 13 guldbrakteater in. m. vid Övre Malde i Stavanger 
arnt (sid. 120). — En funnen jemte 10 guldbrakteater m. m. vid 
Stavijordet i Eidsvold pgd, Romerike (sid. 119).

Danmark: En slät, oval ring, funnen jemte 5 guldbrakteater 
m. ra. vid Killerup nära Odense på Fyen (sid. 121 här nedan).
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Ur en graf vid Evebö i Nordfjord, Nordre Bergenhus arnt, 
upptogs för några år sedan ett sådant tveeggadt svärd med fäste 
af trä (tig. 190), som mycket liknar ett från det till nämnda öfver- 
gångstid hörande Nydam-mossfyndet.1 Evebö-grafven innehöll dess
utom ett skelett, en sköldbuckla af jern lik fig. 122, men med en 
kort spets, en remsölja af brons (fig. 189) med två djurhufvud, som 
likna dem på spännena fig. 74 och 138, ett »urtepotteformet» ler-

Fig. 188. Guldbeslag till svärdssida. Hultsjö, Vester
götland. 1/i.

Fig. 190. Träfäste till ett 
Fig. 189. Sölja af brons. tveeggadt jernsvärd. Evebö,

Evebö, Norge. " s. Norge. 1/s.

kärl, en svarfvad skål af björk, ett egendomligt föremål (»tanke- 
ring») af trä, tyg med inväfda ornament och fransar, m. m. Att 
grafven förskrifver sig från det 5:te århundradet, visas af ett i den 
liggande, med ögla försedt, ej mycket nött guldmynt af kejsar 
Theodosius. Man antager, att det är Theodosius II.2 Denne kej
sare regerade visserligen från år 408 ända till 450, men myntet 
kan vara prägladt under den förra delen af hans regering, och

1 Engelhardt, Nydaln mosefund, pl. VI fig. 4. — Örn detta fynd se 
sid. 269 här ofvan.

2 Se sid. 106 här nedan, not i.
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svärdet var sannolikt ej nytt, då det toljde sin siste egare i 
grafven.1

Ett par svärdsknappar af brons från den förra delen af sjette 
perioden, funna jemte bronsdoppskor och många andra saker i Pors-

Fig. 191. Svärdsfäste af trä och förgyldt 
silfver. Snartemo, Norge. 2/s-

Fig. 192. Svärdsknapp af brons. Forskär 
mosse, Jylland. 1f.

Fig. 194. Svärdsknapp af guld. Skurup, 
Skåne. */i.

Fig. 195. Svärdsknapp af silfver och guld, med granater. 
Glafsfjalen, Vermland. */>•

1 G. Gustafson, Eveböfundet og nogle andre nye gravfund fra doppen,
i Bergens Museums årsberetning for 1889. Jfr samme förf:s uppsats 
A strange wooden object found in a Norwegian tumulus, i samma 
Årsberetning för 1890. ■— Årsberetn. af Forén, til norske fortidsmind. 
bevaring, 1889, sid. 70, fig. 6—9 och 17.
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kier mosse vid Horsens, i Jylland,1 äro återgifva fig. 192 och 193; 
de hafva en lågt tresidig form och sluta vid båda ändarna i djur- 
hufvud.

Ett märkligt svärdsfäste af förgyldt silfver med dylik knapp 
(tig. 191) är funnet i en 17 fot lång, 4 fot bred, med hällar täckt 
graf vid Ovre Snartemo i Hegebostads s:n, Lister och Mandals arnt. 
Svärdet var tveeggadt, och grafven innehöll dessutom en sköld
buckla, »försedd med spets», en yxa och 4 spjutspetsar af jern, 
samt en glasbägare lik fig. 202, en bronskittel lik tig. 201, ett brons- 
fat likt fig. 199, m. m.2

En präktig svärdsknapp af guld med filigransirater (fig. 194), 
funnen ensam vid Skurup i Skåne, hör till denna period, — och 
troligen dess förra hälft eller midt, — såsom både formen och sira
terna visa.3

Till ungefär samma tid hör originalet till fig. 195, som är 
funnet i sjön Glafsfjolen, Vermland. Tvärstången, svärdsfästets öfre 
hjalte, är af silfver; den låga trekantiga knappen af guld är på 
ena sidan prydd med verroterie cloisonnée, på den andra med enkla 
filigransirater.4

Äfven under den senare delen af perioden hafva svärdsknap
parna en tresidig form, men äro högre. En sådan, af förgyldt silf
ver gjord knapp, på hvars ena sida en tunn, med filigransirater 
prydd guldplåt är inlagd, hör till ett tveeggadt svärd, som jemte 
en sköldbuckla af jern med hög spets och en stor spjutspets m. m. 
upptogs ur en grafhög vid Hodneland i Lindås pgd, Nordhordland, 
i Norge.5

Till slutet af sjette perioden och öfver gångstiden mellan denna 
period och den sjunde höra sådana, ännu något högre svärdsknappar 
som fig. 1 å pl. 18 i Förhist. per.6

Kaden var under den sjette perioden stundom beklädd med 
metall, någon gång med guld, såsom Tureholmsfyndet visar 
(fig. 185).

1 Årbuger, 1881, sid. 128, 176.
2 Årsberetn., 1878, sid. 299, fig. 15. Emedan inga ben funnos i grafven,

har liket tydligen varit obrändt.
3 St. H. M.* 3671.
4 St. H. M. 1067.
5 Årsberetn., 1893, sid. 141.
6 Vedel, ant. arb., sid. 158, fig. 307.
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Svärdsslidornas doppskor hade vid slutet af den femte och i 
början af den sjette perioden dels sådan form som tig. 117, dels 
voro de U-formiga. Den senare typen biet' sedan den vanliga. En,

Fig. 196. Soärdsdoppsko af brons. Forskär mosse, Jylland. Vi.

afbildad tig. 197, slutar nedtill i en knopp, som är alldeles lik dem 
på de äldre korsformiga spännena (fig. 126); denna doppsko är, 
liksom originalet till tig. 196, funnen i den nyssomtalade Porskser 
mosse. Andra af samma form (fig. 198) äro jemte stycken af svärd
fästen med flera saker af silfver — delvis förgyldt och prydt med
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niello — funna i sanden vid Finjasjöns strand å Sjörröds egor, 
nära Hessleholm, i Skåne.1

Åtminstone i Norge hade sköldbucklorna under en stor del af 
denna period hufvudsakligen samma form som under slutet af den 
femte. Flera likna tig. 122,2 någon gång med en kort spets.3

Mot slutet af den sjette perioden och under öfvergångstiden 
till den sjunde hade sköldbucklorna ej sällan en liten rund, flat 
knopp på toppen,4 stundom äfven dylika knoppar på brättet (tig. 2 
å pl. 18 i Förhist. per.)5

* * *

Äfven i fynden från den sjette perioden förekomma många kärl 
af brons och glas, hvilka, liksom vissa typer af lerkärl, äro af vigt 
för den närmare tidsbestämmelsen.

Under den femte perioden hade man ett slags bronsskålar eller 
fat med tre ringar (fig. 93). Liknande träffas också någon gång 
under den sjette.6

Skålar eller fat af brons med drifna bucklor på den utåtböjda 
kanten (fig. 199) förekomma i några skandinaviska fynd från början 
af den sjette perioden.7 De äro tydligen införda från vestra Europa, 
emedan dylika bronsfat träffats i nordvestra Tyskland, Belgien och 
Frankrike.8 De förhållanden, under hvilka de der uppträda, visa 
att de flesta förskrifva sig från det 4:de och början af det örte år
hundradet.

1 Sv. forns., fig. 410, 414, 427, 433; St. H. M. 2437.
2 Årsberetn., 1886, sid. 67; 1890, sid. 80; 1892, sid. 117, 122. — 

Arböger, 1880, sid. 98 (funnen i Norge jemte ett korsformigt brons
spänne af gammal typ, sid. 95, fig. 6).

3 Såsom i den sid. 88 härofvan omtalade grafven vid Evebö. Se äfven 
Årsberetn., 1881, sid. 96.

4 Årsberetn., 1887, sid. 118.
5 Vedel, anf. arb., sid. 159, fig. 315 (och 316); och Eflerskrift til 

Bornholms oldtidsminder og oldsager (Kjöbenhavn 1897), sid. 58, 
fig. 51.

6 Fyndet från Hauge på Jaederen (sid. 123).
7 Fynden från Snartemo, Sötvet, Bliudheim, Vashus och Lunde (sid. 90. 

116, 123 och 124). -— Jfr Sv. forns., fig. 380 (Medelpad).
8 lindset, i Årböger, 1880, sid. 142.
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1 den sydöstra delen af Norge bär man funnit flera bronskärl 
lika fig. 200. Dessa »östlandske» kärl, till hvilka nian i södra Skan
dinavien bär träffat några ganska nära svarande sidostycken, höra 
dels till den femte,1 dels till en mycket tidig del af den sjette pe-

Fig. 199. Bronsfat. Blind heim, Norge. Vé.

Fig. 200. Bronskittel. San, Norge. 1/ö. Fig. 201. Bronskittel. Hauge, Norge

noden; i flera grafvar äro de nämligen funna tillsammans med 
vapen af »utvecklade Nydamstyper». Ett kärl af denna typ visar sig

1 Ett kärl, som lär vara af denna form, är t. o. m. funnet tillsammans 
med en guldberlock oell ett spänne från en tidig del af den fjerde 
perioden. Rygh, alif. arti., fig. 232Nicolaysen, Norske fornlevninger, 
sid. 839.
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genom en latinsk inskrift vara af främmande arbete;1 äfven de 
andra, åtminstone många bland dem, torde vara införda från ut
landet, och troligen kunna vi spåra den nordiska arbetarens hand 
endast i de ofta klumpiga lagningar, genom pånitade plåtar eller 
på annat sätt, som ses på dera af dem.2

Som inhemska arbeten kunna vi ej heller betrakta de brons- 
kittlar lika fig. 201, hvilka i stort antal träffats i vestra Norge och 
tydligen blifvit införda dit från vestra Europa. Alldeles dylika 
kärl äro nämligen funna i England, norra Frankrike, Belgien och 
Nordtyskland.3

Många fynd visa, att dessa »vestlandske» bronskittlar förskrifva 
sig från tiden omkring år 400 och från det öde århundradet.

En sådan kittel stod i den graf vid Åk i Romsdalen, Norge, 
som är omtalad sid. 241, och som innehöll en med ögla försedd 
barbarisk efterbildning i guld efter ett mynt prägladt för den 350 
—353 regerande kejsar Magnelius, två spännen, det ena hakkors- 
formigt (med fem armar), det andra afbildadt fig. 89, samt ett ler
kärl likt fig. 205 och ett »urtepotteformet» lerkärl m. m.4

En kittel af denna typ innehöll den fig. 154 afbildade guld
medaljongen med kejsar Valentinianus lis namn, således från tiden 
omkring år 370.5

I en kittel af samma typ, hvilken stod i en grafhög vid Bor
glind i Fjeldbergs pgd, Söndhordland, Norge, låg ett guldmynt präg
ladt i Trier för kejsar Gratianus (367—383); myntet, försedt med 
en ögla, är mycket nott.6

En kittel af denna typ upptogs också ur Kragehul mosse på 
Fyen tillsammans med en mängd saker, hvilka, såsom vi sett, för-

1 Rygh, anf. arb., fig. 347.
2 Rygh, anf. arb., 1ig. 352. — lindset, i Årböger, 1880, sid. 139.
3 lindset, anf. st. sid. 141. — Den största från Norden kända kittel af 

denna typ har icke mindre äu 85,6 eras diameter. Årsberetn., 1895, 
sid. 87.

4 Rygh, anf. arb., fig. 238; Årsberetn., 1872, sid. 76, fig. 13—20. — 
En bronskittel af denna typ skall vara funnen i en grafhög »Elag- 
haugen» vid Avaldsines kyrka på Karraöen i Norge tillsammans med 
romerska bronskärl från det 3:dje århundradet, men de närmare om
ständigheterna vid detta fynd äro ej tillräckligt väl kända, boränge, 
Bergens Museum, sid. 70; Arböger, 1880, sid. 140.

5 Årböger, 1880, sid. 140.
6 Årsberetn., 1879, sid. 235.
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skrifva sig från öfvergångstiden mellan den femte och sjette pe
rioden.1

Vid Börte i Mo pgd, Bratsberg arnt, har man i en hög funnit 
en sådan kittel, innehållande brända ben, samt ett bronsspänne af 
sen Nydams-typ.2

Flera andra i det följande omtalade fynd, som innehålla dylika 
kärl, tillhöra den förra hälften af den sjette perioden.

% %
*

Fig. 202. Glasbägare. Långsätter, Fig. 203. Glasbägare. Langlet^
Norge. Vs. Norge. Vs.

Glasbägare med pålagda glastrådar af samina färg som kärlet 
oell i form af smala, höga bågar (fig. 97) förekomma, såsom vi 
hafva sett, redan i fynd från slutet af den femte perioden. Ett par

1 Engelhardt, Krageliul mosefund, pl. IV fig. 24.
2 Årsbereln., 1877, sid. 30, fig. IG (spännet).
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visa sig genom alten af sina sirater vara något ålderdomligare än 
de öfriga.1

Sådana glasbägare, dels koniska och utan fot (fig. 202), dels 
mera jemnbreda och med en liten, låg fot (fig. 203), hafva anträf
fats i många nordiska fynd från den sjette perioden. Dessa glas 
äro allmänna i Norge;2 några hafva äfven uppgräfts i Sverige3 
och Danmark.4

Nedan af det skäl, att dylika kärl varit i bruk under det 4:de 
århundradet, kunna vi draga den slutsatsen, att de fynd från den

1 Detta galler särskildt om det sid. 250 omtalade från Kannikegård på 
Bornholm. Afven fig. 97 synes vara af en något äldre typ än fig. 
202 och 203.

2 Rygh, Norske oldsager, fig. 337 (vår fig. 202; funnet vid Söndre 
Langsaeter i Trygstad pgd, Smålenenes arnt) och 338 (mera jemn- 
bredt och med låg fot; funnet jemte ett bronsfat med tre ringar, ett 
spänne af förgyldt silfver m. m. i en grafkammare vid Hange i Klep 
pgd, Stavanger arnt; sid. 123). Ar 1885 kände man 18 sådana glas 
från Norge. — Utom dessa båda afbildningar kunna följande anföras: 
Montelius, Från jemåldern, pl. 8 fig. 8 (med låg fot; funnen jemte 
en guldbrakteat m. m. i en stor grafkammare vid Vest-Ly i Klep pgd, 
Stavanger arnt). — Lorange, anf. arb., sid. 68 (bägaren konisk, 
med mycket liten fot, funnen jemte ett svärd, några lerkärl m. m. 
i en stor grafkammare på Jaederen). — Arsberetn., 1872, sid. 104, 
fig. 4 (vår fig. 203; funnen jemte ett stort spänne af förgyldt silfver, 
ett korsformigt bronsspänne m. m. i ett röse vid Langlo i Ske s:n, 
Jarlsberg och Larviks arnt).

3 Originalet till fig. 97, funnet jemte ett bronsspänne i en graf vid 
Sjögerstad nära Sköfde i Vestergötland (St. H. M. 7327; sid. 250 
här ofvan). — Ett glas likt fig. 203, funnet jemte ett bronsspänne i 
en graf vid Nygårds i Vesterhejde s:n på Gotland (St. H. M. 6504; 
sid. 250 här ofvan). — Ett dylikt glas, med mycket liten fot och få, 
breda bågar, funnet vid Habblingbo på Gotland (mr James Curle j:rs 
samling i Priorwood, Skotland).

4 En glasbägare lik fig. 203 är för länge sedan funnen vid Gudum
lund, nära Alborg, i Jylland (Dansk Antiqvarisk tidsskrift, 1843—45, 
sid. 114). — En, något äldre, från Bornholm är omtalad bär ofvan 
not 1 och sid. 250. — En lik fig. 203 är funnen nära Kobbe å 
på Bornholm (Vedel, Efterskrift, sid. 38, fig. 49). — Ett dryckeshorn 
af glas med dylika sirater är funnet i en af de till den femte perioden 
hörande grafverna vid Himlingöie på Sgelland (Worsaae, Nordiske old
sager, fig. 320; Mémoires de la Société des Antiquaires du Nord, 1869, 
pl. I fig. 3; sid. 235 här ofvan, not 1). — Originalet till fig. 312 i 
Worsaae’s Nordiske oldsager är funnet i Norge och äfven afbildadt i 
Ryghs anf. arb., fig. 337.



sjette perioden, hvari de förekomma, förskrifva sig från det öde 
århundradet. Detta bekräftas också, såsom vi skola se, af allt hvad 
vi för öfrigt känna.

Liknande höga, stundom strutlika glaskärl förekomma också i 
norra Tyskland, Belgien och England.1 Såvidt nian känner de 
närmare omständigheterna vid dessa fynd, tala äfven de för, att 
kärlen höra till nyss angifna tid. Från en något senare tid torde 
de med dylika sirater prydda, men lägre och vidare glaskärl för
skrifva sig, som uppgräfts på flera germanska gräffält i England 
och vestra delen af kontinenten.2

Äfven glaskärl af andra typer hafva någon gång anträffats i 
nordiska fynd från denna tid, dels sådana kärl med inslipade ovaler, 
som vi lärt känna under den föregående perioden (sid. 252),3 dels 
andra.

1 Tyskland: Det sid. 250 omtalade fyndet från Kossewen i Ost
preussen. —• En glasbägare af denna typ är funnen i en graf vid 
Warnikam i Ost-Preussen jemte ett silfverspänne från senare delen af 
300-talet och ett bandformigt guldbleck med pressade figurer: gladia- 
torsstrider mot vildsvin och pantrar (meddelande af amanuensen Alm
gren). ■— Lindenschmit, Handbuch der deutschen Alterthumskunde, 
pl. XXXII fig. 7 (med låg fot; funnen vid Wiesbaden). Se äfven 
Lindenschmit, Das römisch-germanische Central-Museum in bildlichen 
Darstellungen aus seinen Sammlunyen (Mainz 1889), pl. XV fig. 16, 
17; och samma förf:s Die Alterthiimer unserer heidnischen Vorzeit, 
IV pl. 59 fig. 4.

Belgien: Annales de la Société archéologique de Narnnr, VI, 
pl. I fig. 21 (utan fot; från det sid. 264 omtalade graffältet vid 
Samson).

England: Ch. Boaell Smith, Collectanea antiqua, III, sid. 5, pl. III 
fig. 8 (utan fot, strutlik; funnen vid Ozingell i Kent); VI, sid. 204, 
pl. XXXIX (utan fot; mycket högt och ganska smalt; funnet vid 
Kempston i Bedfordshire). — Akerman, Ari archceological Index, sid. 
131, pl. XIV fig. 12 (med liten fot; funnen på Isie of Wight). — 
I British Museum såg jag dessutom 1896 ett glas af detta slag, funnet 
vid East Shefford i Berkshire.

2 Archceological Journal, IV, sid. 157 (England). — Baudot, Mémoire 
sur les sepultures des Barbares de l'époque mérovingienne, découvertes 
en Bourgogne, et parlieuli er emerd ä Charnay, i Mémoires de la Com- 
mission des antiquités du departement de la Cote-d or, V, pl. XXII 
fig. 6, 9 (Charnay). — Ett dylikt glas från Upland ses i Sv. forns., 
fig. 385.

3 Fynden från Sötvet och Vashus i Norge (sid. 116 och 123).
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Så har man i en graf vid Hångstad i Hetland pgd, Stavangers 
arnt, funnit en skål af grönaktigt glas (tig. 204 b), hvilken är all
deles lik en som i Köln hittats tillsammans med ett bronsmynt af 
kejsar Maximianus Hercules (285—305).1 På den norska skålen 
har ett stycke af kanten varit urslagen och fastsatt med ett för- 
gyldt metallband; för symmetriens skuld har man tillagt tre andra 
dylika band, så att alla dessa fyra band varit stälda korsvis.

Fig. 204 b. Glas. Hångstad, Norge. Vs*

Rundt om skålen, invid kanten, har dessutom ett bredt, med djur
sirater prydt band af förgyld metall varit fäst (fig. 204 a). Ur 
grafven vid Haugstad upptogos äfven ett korsformigt bronsspänne 
likt fig. 126, en bronskittel lik fig. 201, m. m.2 Fyndet från 
Köln gör det sannolikare, att den vid Haugstad funna skålen blifvit 
nedlagd i grafven under det 5:te århundradets förra än under dess

1 Enligt benäget meddelande af amanuensen Almgren. Glaset och myntet 
lågo jemte andra glaskärl i en grafkista af bly.

2 Årsberetn., 1883, sid. 57, fig. 1.
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senare hälft; ornamenten på metallbandet visa, liksom bronsspännet 
att grafven icke kan vara äldre än nämnda århundrades början.

* *
*

Bland de under den sjette perioden allmänna lerkärlen kunna 
vi här endast dröja vid två typer: sådana med ett öra försedda 
kärl som tig. 205 och de af norska fornforskare med skäl benämnda 
»urtepotteformede» kärlen (fig. 206). De senare utmärkas, utom af 
den lätt igenkänliga formen, också deraf att de ofta äro ovanligt 
rikt ornerade, och att den lermassa, hvaraf de äro gjorda, är starkt 
uppblandad med fina steupartiklar (glimmer eller asbest).

Fig. 205. Lerkärl. Holmegård, Fig. 206. Urte] otte for niett> lerkärl.
Norge. Vs. Fevang, Norge. Vs.

Båda typerna äro till stort antal anträffade i norska fynd från 
denna period;1 de förekomma också i de delar af Sverige, som 
fordom hört till Norge eller stått i liflig förbindelse med detta land.2

* #*
De under den sjette perioden förekommande ornamentsmotiven 

äro äfven af ganska stor vigt för den nu föreliggande frågan.
Bland dem är det några, som lätt röja sitt romerska ursprung. 

Hit höra spiralsirater som fig. 207; det ur dessa utvecklade orna

1 ltygh, alif. ari)., fig. 361 (vår fig. 205) oell fig. 370—377 (vår fig. 
206). Af hvardera typen voro 1885 mer än 200 kärl kända i Norge.

2 Sv. forns., fig. 392 (Medelpad), 394 (Bohuslän). — Montelius, Bohus
länska färnsåker, fig. 132, 136, och »Bihang, Fynd från Greby i Ta
nums socken», fig. 3 och 6 (med en glasbit i bottnens midt).
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mentet tig. 208; efterbildningar efter bladrankor (tig. 210), hvilka ej 
böra förvexlas nied spiralerna; samt snodd- och flät-sirater som fig. 
211 och 212.

Att dessa ornament, då de visa sig på nordiska arbeten från 
den sjette perioden, hufvudsakligen måste tillhöra en tidig del af 
den, framgår af allt hvad vi veta örn dem.

Fig. 207.

Fig. 208.

Fig. 209.

Fig. 210.

Fig. 211.

Fig. 212.
Fig. 213. Silf var spänne. 

Gotland. 1/i.

Fig. 215.

Fig. 216.

Fig. 217.

Spiraler lika fig. 207 ses dels på en ur Nydaln mosse upptagen 
svärdsdoppsko (silfverinläggning i jern),1 dels på ett par spännen, 
som tydligen förskrifva sig från tiden omkring år 400; ett af dem 
är återgifvet här fig. 213.2

1 Engelhardt, Nydam mosefund, pl. IX fig. 44.
2 Originalet, af silfver och funnet på Gotland, tillhör herr James Curle’s 

värderika samling och är afbildadt af honom i Notes upon three early 
Iron Age brooches from ike island of Gotland, Sweden, i Proceedings
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Sådana sirater som fig. 208 pryda ett präktigt spänne af silfver, 
med guldbeläggning och niello, som hör till det här ofvan (sid. 234) 
omtalade, vid Årslev på Fyen anträffade fyndet från den femte 
perioden.1

Efterbildningar efter bladrankor, som stå de romerska origi
nalen närmare än de liknande sirater vi träffa på nordiska arbeten 
från den sjette perioden, förekomma på några ur Vimosen och Ny
dam mosse upptagna föremål.2 3 flankör mycket lika fig. 210 ses 
på arbeten funna på kontinenten och tillhörande tiden omkring år 
400 (fig. 209).8

Sådana snodd- och flätornament som fig. 211 och 212 äro mycket 
vanliga på romerska arbeten från de första århundradena efter 
Kristi födelse.

Det af en triangel och en på dennes spets sittande krets bil
dade ornamentet (fig. 214) är inpunsadt eller inristadt på några 
arbeten från föregående århundraden4 och från den sjette perioden.5 * * 
Triangeln är fyld med streck på olika sätt, och kretsen enkel 
eller dubbel. Samma motiv återfinnes äfven i förm af utskjutande 
flikar kring de tre fria sidorna af öfverstycket på några breda

of the Society of Antiquaries of Scotland, XXIX, sid. 296, fig. 4. — 
Ett annat, i Danmark funnet, spänne från ungefär samma tid, på 
hvilket liknande spiraler ses, är afbildadt i Worsaae’s The industrial 
Arts of Denmark (South Kensington Museum Art Iiandbooks; London, 
1882), fig. 208.

1 Worsaae, Nordiske oldsager, fig. 386.
2 Engelhardt, Vimose fundet, pl. 7 och 10, och Nydam mosefund, pl. 

IX fig. 44; i båda fallen äro dessa ornament silfverinlägguingar i jern.
3 Th. Eck, Les deus; cimetiéres gallo-romains de Vermaud et de Saint- 

Quentin (Paris 1891), pl. II fig. 6, sid. 125.
4 Sv. forns., fig. 342 (guldring, funnen jemte ett guldmynt prägladt för 

kejsar Titus år 71). — Årböger, 1881, sid. 129, fig. 2 (dylik guld
ring, äfven afbildad i Årböger, 1880, sid. 210, fig. 7; jfr fig. 6). — 
Engelhardt, Vimose fundet, pl. 2 fig. 16 (benkam).

5 Engelhardt, Kragehul mosefund, pl. I fig. 11. — Årböger, 1881, sid. 
132, fig. 18 (Porskser mose). — Rygh, anf. arb., fig. 247 (kors-
formigt bronsspänne). — Årsberetn., 1878, fig. 21 (»urtepotteformet»
lerkärl); 1881, fig. 10 (guldbrakteat); 1888, fig. 7 (spännet fig. 138 
här ofvan). — Atlas, fig. 104 (guldbrakteat). — Fr. jernåld., pl. 2 
fig. 6 (guldbrakteat).

Afven utom Norden träffas detta motiv på germanska arbeten: 
en remsölja från Namur (teckning af d:r Salin) och den sid. 86, 
not 1 omtalade lialsringen från Pilten i Curlend.
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spännen från sistnämnda period (hg. 140). Ett dylikt ornament 
(tig. 215) ses, hugget i sten, på den vid Kavenna belägna, märkliga 
grafbyggnad, som en gång inneslutit den år 526 aflidne östgöta- 
konungen Theodoridis qvarlefvor.1

Inpunsade ornament lika fig. 216 ses dels på guldhalsringar 
af typen fig. 186, dels på guldbrakteater.

Halfmånformiga sirater (fig. 217) äro, såsom vi sett (sid. 87), 
inpunsade på flera guldarbetcu, såsom på halsringar af typen fig. 
187, någon gång äfven på de typologiskt äldre halsringarna af 
typen fig. 186, på ovala spiralringar lika fig. 188, samt på några 
brakteater.2

Af stor vigt för tidsbestämningen äro också de talrika djur
ornament — antingen hela djur eller endast djurhufvud — som 
förekomma under den sjette perioden. Men dels tillåter ej utrymmet 
att här ingå på denna fråga, dels kommer den att inom kort ut
förligt behandlas af d:r Salin.

Att mångå guldarbeten från denna på guld rika tid äro prydda 
med filigransirater, hafva vi redan sett. Det är sirater antingen af 
pålödda trådar och korn eller af endast pålödda trådar, vanligen 
fint tvärstrierade. Konsten att arbeta i hilgran var, såsom vi min
nas (sid. 211), känd här i Norden redan under det första århun
dradet efter Kr. föd.; men det är egentligen först under den sjette 
perioden, som man här utfört större arbeten af detta slag, arbeten 
hvilka genom sin storlek, dyrbarhet och finhet väcka efterverldens 
förvåning och beundran.

En nyhet för denna period är deremot det så kallade »verro- 
terie cloisonnée», hvilket vi funnit pryda några spännen och andra 
föremål (sid. 62). Att dessa saker äro tillverkade i Skandinavien, 
är obestridligt, emedan de äro af typer, som endast återfinnas här. 
Således är det också klart, att man här kände och utöfvade konsten 
att arbeta i »verroterie cloisonnée»; men man synes icke hafva lärt 
sig det förr än ett par mansåldrar efter den sjette periodens början. 
Från den första tredjedelen af denna period torde man, lika litet 
som från föregående tid, hafva träffat några här i Norden arbetade 
föremål, som äro prydda på detta sätt. I fynd som tillhöra tiden

1 R. Dohme, Geschichte der deutschen Baukunst (Berlin 1887), sid. 7, 
hg- 2.

2 Atlas, fig. 106, 152, 229.



omkring år 500 förekomma deremot sådana föremål, och under den 
senare delen af den sjette perioden, liksom under den sjunde, äro 
nordiska arbeten med »verroterie cloisonnée» ej sällsynta.

Afven i andra af germanska folk bebodda länder äro dylika 
arbeten från denna tid ganska allmänna. Vackra prof derpå träf
fades i den år 481 aflidna frankiska konungen Childerik I:s graf, 
som 1653 upptäcktes vid Tournay i Belgien.1 Andra äro äldre. 
Så äro några till det stora från slutet af det 4:de århundradet här
stammande fyndet från Szilågy-Somlyö i Siebenbtirgen hörande 
spännen prydda med ett slags primitiv »verroterie cloisonnée»; så är 
äfven fallet med en eller par på samma ställe, men många år förut, 
funna guldmedaljonger, präglade för romerska kejsare, som leffle 
under sist nämnda århundrade. Några af spännena i detta fynd 
voro prydda ej med planslipade, från hvarandra endast genom den 
kantstälda guldplåten skilda stenar, utan genom spridda, rundade 
stenar, såsom på arbeten från föregående tid.2

Konsten att pryda metallarbeten med »verroterie cloisonnée» är 
endast genom arten af det inlagda skild från den redan i det 
gamla Egypten kända och i medeltidens Europa liksom i nutidens 
Ost-Asien högt uppdrifva konsten att pryda med »émail cloisonné».3
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*
*

*

Af stor vigt tor den absoluta tidsbestämningen äro i allmänhet 
de fynd, som innehålla mynt.

Hvad den nu i fråga varande perioden beträffar finnes det emel
lertid en omständighet som gör, att icke alla de mynt, som an
träffats tillsamman med andra föremål, kunna gifva värderika upp
lysningar örn dessa föremåls ålder. De mynt, som forekommo här 
i Norden under den sjette perioden, voro dels romerska silfvermynt 
(»denarer»), dels romerska och byzantinska guldmynt (»solidi»).

Sifvermynten voro emellertid så godt som alla präglade under 
de två första århundradena efter Kr. föd. De voro således gamla, 
när de kommo ned i jorden; de äro också vanligen mycket nötta,

1 Cochet, Le tombeau de Childério leer (Paris 1859).
2 F. von Pulszky, Die Goldfunde von Szilägy-Somlyö (Budapest 1890).
3 Ch. de Linas, Lee origines de l’orfévrerie cloisonnée, I—III (Paris 

1877—1887).
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stundom så, att prägeln ej längre är tydlig.1 Följaktligen hafva 
de ingen betydelse för den nu föreliggande frågan.

Att de romerska denarerna från nämnda århundraden så länge 
voro i omlopp här i Norden, liksom annorstädes,2 beror derpå, att 
de romerska silfvermynt, som präglades efter det 3:dje århundradets 
början, voro af mycket sämre halt än de äldre, hvarför de sist
nämnda voro eftersökta, och de andra såsom underhaltiga ej gerna 
mottogos i betalning.

Värdefulla upplysningar örn den sjette periodens kronologi få 
vi deremot af de romerska och byzantinska guldmynt, solidi, från 
denna tid, hvilka anträffats här i Norden.

De flesta af dessa solidi äro präglade under det 5:te århun
dradet; några bära den i början af det 6:te århundradet döde kej
saren Anastasii namn. Antalet i de skandinaviska länderna funna 
solidi från tiden mellan Theodosii lis död 395 och slutet af Ana
stasii regering 518 är ganska stort.3 Men från den sistnämndes 
närmaste efterträdare, Justinus (518—527) och Justinianus (527— 
565), äro endast några mycket få mynt funna i Skandinavien, och 
dessa hafva samtliga hittats ensamma.4

1 Fr. jernåld., fynd 51 (28 denarer och 5 solidi), 59 (1 denar och 1 
solidus). — Årböger, 1894, sid. 334, fynd 68 (17 denarer, 1 guld- 
brakteat, m. m.), 72 (211 denarer, 2 guldbrakteater, m. m.).

Att denarer från de två första århundradena också anträffas i nor
diska fynd från vikingatiden, beror antingen derpå att de varit i om
lopp så länge, eller ock derpå att man då, liksom i senare tid, vid 
arbete i jorden hittat sådana mynt. Se t. ex. Fr. jernåld., fynd 64, 
374. — Årböger, 1894, fynd 52 (jfr Ant. tidskr. f. Sv., 14: 2, sid. 22).

2 I den å föregående sida omtalade, år 481 aflidne, frankiske konungen 
Childerik lis graf lago mer än 200 denarer, de flesta från Irsta och 2:dra 
århundradena, samt mer än 100 solidi från det örte århundradet.

3 Montelius, Från jernålderm, fynd 117—234, och i Månadsbladet, 
1872, sid. 74. — Salin, Romerska och byzantinska guldmynt funna 
i svensk jord, i Månadsbl., 1892, sid. 114. — P. Hauberg, Skandi
naviens fund af romersk guld- og sölvmynt för år 550, i Årböger, 
1894, sid. 325 (der upptagas såsom funna i Skåne de 7 solidi, som 
i sjelfva verket jemte några andra höra till ett fynd från Elsehoved 
på Fyen. I Månadsbladet 1872, sid. 74, upptog jag visserligen, på 
grund af en bestämd uppgift, detta fynd såsom skånskt; men det har 
sedermera visat sig, att uppgiften var oriktig. Sehested, Fortidsminder 
og oldsager fra egnen om Broholm, sid. 211. Se här nedan sid. 109).

4 Ett mynt med Justini och tre med Justiniani namn äro kända från 
Skandinavien. Det förstnämnda är funnet på Bornholm; af de senare
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De i Skandinavien funna solidi från tiden mellan 395 och 518 
äro mycket ojemnt fördelade, såsom vi se af följande öfversigt, — 
deri icke blott de romerska mynten, utan också de samtida, bar
bariska efterbildningarna äro inräknade:

Före
Anastasius

(395—491).
Anastasius1
(491—518). Summa.

Jylland....................................... 2 — 2
Danmark utom Jylland och Born

holm 1 2....................................... 20 2 22
Danmark utom Bornholm 22 2 24

Bornholm................................... 108 8 116
Öland........................................... 143 — 143
Gotland....................................... 52 33 85

Dessa tre öar tillhopa 303 41 344

Skåne och östra Götaland . . . 29 2 31
Södermanland och Upland . . . 23 2 25
Östra Norrland3....................... 2 — 2
Skåne och östra delen af hallon 54 4 58

Vestergötland............................... 2 — 2
Öfriga delar af vestra Götaland — — —

Vestra Svealand och vestra Norr
land ...........................................

Norge........................................... 1 — 1
Vestra delen af hal föll 3 — 3

Hela Skandinavien, tillhopa 382 47 429

Från de tre nämnda öarna i Östersjön samt från östra Dan
mark (östra Fyen och Selland) och östra delen af den Skandina

äro 2 från Gotland och 1 från Södermanland. Fr. jernåld., fynd 
236—8; Månadsbl., 1892, sid. 126.

1 Af Anastasii närmaste företrädares, den åren 474—491 regerande 
kejsaren Zeno’» mynt äro endast 8 funna på Oland, men 18 på Got
land, 19 på Bornholm och 17 i öfriga delar af Norden.

2 Alla äro funna i östra delen af Fyen och på Saelland.
3 Båda mynten äro funna i Medelpad.
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viska hallon äro således från nu i fråga varande tid icke mindre 
än 424 guldmynt kända (bland deni 109 af Zeno och Anastasius), 
under det att man från vestra Danmark (Jylland), vestra Sverige 
och hela Norge ej känner mer än 5 sådana mynt (alla äldre än 
Zeno).

Det är således klart, att dessa mynt kommit till Norden icke 
från vester eller sydvest, utan från sydost, närmast från den södra 
Östersjökusten. Der har man också, särskildt på kusten i närheten 
af Weichselmynuingarna, gjort några stora fynd af sådana mynt.

Så hittades år 1822 vid Klein Tramp nära Brunsberg en 
mängd solidi från denna tid, af hvilka nära 100 blefvo beskrifna; 
de yngsta voro präglade på 450-talet. På samma ställe faun man 
sexton år derefter 18 solidi från förra hälften af det 5:te århun
dradet.1

Vid Bresin nära Putzig i Westpreussen gjordes i slutet af förra 
århundradet ett fynd af icke mindre än 150 solidi, präglade för 
Theodosius II—Anastasius; de allra flesta (nio tiondedelar af hela 
antalet) hurö Anastasii namn.2

Särskild uppmärksamhet förtjenar den omständigheten, att något 
för Anastasius, den siste af de nu i fråga varande kej särne, präg- 
ladt mynt aldrig blifvit, såvidt oss är bekant, funnet på Öland, 
under det att många sådana hittats på Gotland och Bornholm, samt 
några äfven i landskapen på Sveriges östra kust. Orsaken till detta 
egendomliga förhållande är icke känd.3

Solidus-importen torde hafva börjat under Theodosius II och 
sannolikt under den senare delen af denne kejsares långa regering 
(408—450).4 Dels äro nämligen mynt af Theodosius I:s närmaste

1 J. Friedlander, Bie Mamen der Ostgothen (Berlin 1844), sid. 22.
2 Friedlander, Bunde römischer Månzen ira nordöstlichen Deutschland, 

i Zeitschrift fur Ethnologie, IV (Berlin 1872), sid. 163.
8 Riksantiqvarien Hildebrand Ilar visserligen (Från äldre tider, sid. 58) 

satt Anastasii-myntens hitkomst i förbindelse med den utvandring från 
Donautrakten, som Herulerna, enligt Prokopius, på Anastasii tid före- 
togo till »gautarnes» land. Men dels är det ovisst, huruvida härmed 
menas Gotland eller Götaland, dels är det ej endast myntens talrikhet 
på Gotland, utan framför allt deras fullkomliga frånvaro på det på 
solidi ännu rikare Oland, som skall förklaras.

4 Det är mycket ovisst, huruvida alla de mynt, som tillskrifvas Theo
dosius II, verkligen äro präglade för denne kejsare, och om ej några 
af dem förskrifva sig från Theodosius I. Den vanliga åsigten, att alla



DEN NORDISKA JERNÅLDERNS KRONOLOGI. 107

efterträdare Honorius i det vestromerska riket (395—423) och Arca
dius i det östromerska riket (395—408)*ganska sällsynta,1 dels vet 
man, att flera af Theodosii Ilis här funna mynt äro präglade mot 
slutet af hans regering.2

Att de nu i fråga varande guldmynten ej kunna hafva varit 
mycket länge i omlopp, innan de kommo ned i jorden, framgår 
deraf, att de nästan alla äro särdeles väl bevarade. Antingen är 
prägeln så skarp som örn den vore ny, — någon gång ses till och 
med ännu stämpelglansen, — eller ock äro mynten endast föga 
nötta. Man får dock ej alltför knapt tillmäta den tid, som förflutit 
mellan myntens präglingstid och deras nedläggningstid. De fall, 
då ett och samma större fynd innehållit mynt slagna för olika kej
sare, visa nämligen, att mynt kunna hafva varit mer än femtio år 
gamla, då de nedlades, utan att nötningen är särdeles stor.3

Sådana större fynd, hvart och ett af mer än 10 solidi, äro:
Ett som 1783 anträffades vid Kaggeholm på Ekerön i Mälaren: 

21 östromerska solidi (Theodosius II—Anastasius).4
Ett som omkring 1820 anträffades på Preststommen i Bred

sättra socken på Oland: 11 vest- och östromerska solidi (Theodo
sius II—Leo I).5

Ett som 1864 anträffades vid Björnhofda i Torslunda socken, 
äfven på Oland: 36 vest- och östromerska solidi (Arcadius—Basi- 
liscus).6

de Theodosius-mynt som visa kejsarens bild i profil höra till den 
första, och alla som visa kejsarens bild en face och med hjelm till 
den andra, synes vara bygd på en något osäker grund. Cohen, De- 
scription historique des médailles impériales, VI (Paris 1862), sid. 452.

1 Af Arcadius äro endast 2 och af Honorius 14 mynt kända från hela 
Norden.

2 Flera bära nämligen på frånsidan inskriften IMP XXXXII COS XVII, 
hvilket visar att de äro slagna år 444, då Theodosius för 42:dra 
gången var imperator och för 17:de gången consul. Månadsbladet, 
1872, sid. 75, och 1892, sid. 120; äfven ett af mynten i Björnhofda- 
fyndet har samma inskrift.

3 Så är t. ex. fallet med de i St. H. M. förvarade fynden från Björn
hofda på Oland och Öfvede på Gotland.

4 Fr. jernåld., fynd 120.
5 Månadsbladet, 1872, sid. 81.
6 Fr. jernåld., fynd 156, och Månadsbladet, 1872, sid. 75 (detta 

mynt är utan tvifvel funnet på samma ställe som de öfriga, hvilka 
också hittats vid olika tillfällen).
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Ett sorn 1860 anträffades vid Öfvede i Eskelhems socken på 
Gotland: 11 vest- och östromerska solidi (Honorius—Anastasius).1

Ett som 1842 anträffades vid Kåsbygård i Rutsker socken på 
Bornholm: 14 vest- och östromerska solidi (Theodosius II—Zeno).2

Ett som 1850 anträffades å Soldatergård i Åker socken, äfven 
på Bornholm: 36 vest- och östromerska solidi (Honorius—Anastasius).3

Ett som 1882 anträffades på Saltholmsgård i lösker socken, 
likaledes på Bornholm: 29 vest- och östromerska solidi (Theodosius 
II—Anastasius).4

Fynden från Björnhofda och Soldatergård innehöllo endast 
mynt; i de öfriga nu nämnda fynden lågo jemte mynten ett par 
spiralringar eller en guldtacka, hvilka dock ej äro upplysande för 
den nu föreliggande frågan.

Till fyndet från Öfvede hörde dessutom en guldknapp prydd 
med granater (verroterie cloisonnée)5 samt till det från Kåsbygård 
ett helt och ett halft spiralformigt guldbeslag till svärdsslidor, lika 
tig. 188 och båda prydda med inslagna halfmånar.

Sådana halfmånformiga sirater ses äfven på den här ofvan 
(sid. 86, not 4) omtalade halsring af guld, som är funnen vid 
Mulsum i Hannover jemte fem med ögla försedda solidi präglade 
för Valeutinianus III och Anastasius.

I några andra fynd förekomma guldbrakteater jemte solidi:6
På Tjurkö i Blekinge hittades 4 guldbrakteater på samma 

ställe som två Theodosius Ilis solidi, den ena med ögla. En af 
brakteaterna är af bildad tig. 160; på de andra, af hvilka en har 
runinskrift, ses ett menniskohufvud öfver ett fyrfota djur. Två af 
de sistnämnda höra till de äldre af gruppen C; den tredje, som har 
runinskriften, är yngre.

Vid Rynkebygård på Fyen hittades en brakteat, en spiralring 
och en liten tacka af guld tillsammans med 5 solidi, af hvilka en,

1 Fr. jernåld., fynd 200.
2 Vedel, anf. ari»., sid. 395.
3 Vedel, anf. arb., sid. 398.
4 Vedel, anf. arb., sid. 897.
5 Sv. forns., fig. 452.
6 Vid Apholm i Hjörring arnt, Jylland, är en guldbrakteat (Afl. 178) 

funnen på samma ställe som »ett guldmynt», men olyckligtvis känner 
man intet närmare om detta mynt. Fr. jernåld-, fynd n;o 234; jfr 
n:o 459.
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försedd med ögla, är präglad för Yalentinianus III och de andra, 
utan ögla, för Marcianus och Leo I. Brakteaten hör, liksom den 
förra, till de äldre af gruppen C; man ser ryttarens ena arni.1

Vid Sandegård i Åker socken på Bornholm hittades en bit af 
en mycket stor brakteat, en spiralring, en liten tacka m. m. af 
guld tillsammans med 4 östromerska solidi, en af Theodosius II och 
tre af Leo I.2 Den här funna biten hör märkvärdigt nog till samma 
guldbrakteat, af hvilken nian många år förut hittat ett stort stycke 
i Rönne socken (Atl. 146), och hvilken Jior till de äldre af gruppen C.

Då Leo I regerade åren 457—474, och då inga yngre mynt 
förekommo i någotdera fyndet, är det sannolikt, att både de vid 
Sandegård och de vid Rynkeby gård anträffade sakerna blifvit ned
lagda i jorden före slutet af det 5:te århundradet, eller senast om
kring år 500.

Fyndet vid Sandegård innehöll endast en bit af en sönderhuggen 
brakteat, hvilken bit för den siste egaren tydligen endast haft 
metallvärde, alldeles så som de på samma ställe funna mynten 
samt spiralringeu och guldtackan. Denna brakteat kan således ej 
gerna hafva varit nygjord, då den anförtroddes åt jorden. Den bör 
följaktligen anses vara förfärdigad senast omkring år 450.

Man har så mycket större skäl att hänföra Rynkebygård- 
brakteaten till ungefär samma tid, som den typologiskt är minst 
lika gammal, och som den är funnen jemte mynt samtida med dem 
från Sandegård.

På Bornholm har man ett par gånger funnit solidi från det 
örte århundradet på samma ställen som små fyrsidiga, med en men- 
niskofigur prydda guldplåtar, s. k. »guldgubbe^.3

Ett för den närmare tidsbestämningen inom den sjette perioden 
mycket vigtigt fynd af solidi och andra saker gjordes för många 
år sedan på Elsehoved, en liten udde på Fyens sydöstra kust.4 Här 
hittades flera med ögla försedda guldmynt, — de torde hafva varit

1 Fr. jernåld., fynd 450.
2 Vedel, anf. ari)., sid. 398.
3 Atlas, fig. 49—68; Fr. jernåld., fynd 219; Vedel, anf. arb., sid. 397, 

fynd 82 (»på en gammel husplads») och 84; jfr sid. 299.
4 Sehested, anf. arb., sid. 211, pl. XLVI. — Guldbeläggningen till 

spännets öfverdel samt några mynt och pedor äro afbildade i mina 
Sv. forns., fig. 455, emedan det, såsom vi sett (sid. 104 not 3), en tid 
nppgafs, att fyndet blifvit gjordt i Skåne.
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minst 10 ä 12, — flera pedor af spirallagd guldtråd, en spiral- 
fingerring af guld, en liten guldtacka, samt ett spänne af brons, 
belagdt med guldplåt och utsiradt med hilgran och inlagda stenar. 
Af mynten finnas endast 7 qvar: 1 prägladt för Valentinianus III 
(425—455), 1 för Majorianus (457—461), 2 för Leo I (457—474), 
1 för Zeno (474—491) och 2 för Anastasius (491—518). De två 
sistnämnda, således de yngsta, visa nästan ingen nötning; det ena 
har till och med ännu lika skarp prägel som då det var nytt. Två 
af de äldre, särskildt det äldsta (Valentiniani), äro deremot ganska 
mycket nötta; de öfriga visa endast föga spår af att hafva varit 
burna som smycken.1 2 Häraf äro vi således berättigade att draga 
denna slutsats: de på Elsehoved funna sakerna äro nedlagda i 
jorden under den förra hälften af det 6:te århundradet, troligen 
endast några årtionden efter år 500, och spännet, hvilket sannolikt 
icke var nytt vid nedläggningen, bör anses vara förfärdigadt om
kring år 500 eller under det öde århundradets senare hälft.

Ett sådant dyrbart smycke han naturligtvis hafva varit ganska 
gammalt, när det nedlades i jorden. Ett skäl att hänföra det till 
400-talet hafva vi också i det märkliga sammanhang, som visar 
sig mellan formen af öfverdelen på detta spänne och på det före 
eller omkring år 300 förfärdigade, tig. 84 här ofvan afbildade guld
spännet från Sackran (se sid. 234). Å andra sidan talar den om
ständigheten, att Elsehovedspännet varit prydt med flatslipade stenar, 
bildande ett slags verroterie cloisounée, för att det ej är äldre än 
från det 5:te århundradets senare hälft eller midt.

Men Elsehoved-spännet är af alldeles samma typ som och måste 
således vara samtidigt med det tig. 144 afbildade spännet från 
Skodborg i Sönderjylland, hvilket är funnet tillsamman med tre 
guldbrakteater och några pedor.3 Af brakteaterna är den ena 
originalet till tig. 167; rundt örn kanten läses en runinskrift. De 
två andra äro lika hvarandra, men ej slagna med samma stamp; 
en af dem är afbildad tig. 177. Det är en typ, som icke tillhör den 
äldre brakteattiden, utan en ganska framskriden del af densamma.

* * *

1 Enligt meddelande af direktör Henry Petersen i bref till mig. Se 
Sv. Fomin, fören-.s tidskrift, 6:te bandet, sid. 265.

2 Se här nedan sid. 118.



Efter denna öfversigt öfver de vigtigaste fornsakstyperna från 
den sjette perioden och öfver de samtida fynd, som innehållit mynt, 
skola vi nu se till, hvilka kronologiska upplysningar vi ytterligare 
kunna erhålla af de fynd, som icke innehållit några mynt.

Korsformiga spännen lika fig. 127—131 äro tydligen yngre än 
de korsformiga spännen, som likna fig. 125 och 126; men tidsskil- 
naden kan ej vara mycket stor. Dels har man nämligen någon 
gång funnit båda typerna tillsammans, såsom i en graf vid Vik i 
Fjaere pgd, hedenes arnt;1 dels har man funnit korsformiga spän
nen af det äldre slaget tillsammans med sådana yngre breda spännen, 
som visat sig vara samtidiga med yngre korsformiga spännen;2 * 
dels har man funnit korsformiga spännen såväl af äldre som yngre 
typer tillsammans med äldre breda spännen.

Så innehöll en annan graf vid det nyss nämnda Vik två breda 
spännen af gamla typer tillsammans med ett korsformigt spänne af 
ganska gammal form, m. m.s I grafven hade ett obrändt lik legat.

En graf vid Lunde i Vanse pgd, på Lister i södra Norge, inne
höll ett korsformigt spänne af gammal form samt ett bredt spänne 
af ganska gammal typ (fig. 226). I grafven lågo derjemte lem- 
ningav af ett skelett, samt två smärre spännen, en häkta lik fig. 
223, ett »urtepotteformet» lerkärl, m. m.4

Å andra sidan har man i en graf vid Hole i Grytens pgd, 
Romsdalen, funnit fem korsformiga bronsspännen, två af äldre och 
tre af yngre form (ett af dem liknar närmast fig. 127) jemte ett 
bredt spänne af gammal typ, likt fig. 139. Grafven, en stor, sten
satt kammare, innehöll dessutom ett par andra spännen, en bit af 
ett glaskärl af samma slag som fig. 202 och 203, 2 »urtepottefor- 
mede» lerkärl och ett lerkärl likt fig. 205, m. m.5
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1 Årsberetn., 1875, sid. 211, fig. 20, 21; fyndet är gjordt af Nicolaysen 
och således säkert, liksom spännena äro typiska. Mindre goda fynd 
äro de, som omtalas i Årsberetn., 1874, sid. 65, 1880, sid. 217, m. fl.

2 Se fyndet från Gyland, sid. 116 här nedan.
* Årsberetn., 1874, sid. 73, fig. 26—28.
4 Årsberetn., 1880, sid. 254. Den tresidiga midten af spännets nederdel 

liknar fig. 219. — Om ett annat fynd från Lunde se sid. 124 här 
nedan.

5 Årsberetn., 1882, sid. 127. Det ena korsformiga spännet är närmast 
likt fig. 13 i Årsberetn. 1874 och det andra likt fig. 252 i Ryglis 
alif. arb. Liket hade tydligen varit obrändt.



Fig. 220. Guldknapp, Skara. Vi.
Fig. 218. Del af ett för- 
gyldt silf ver spänne. Over-

hornbek, Jylland. Vi.

Fig. 219. Guldspänne. 
Broholm, Fyen. Vi.

Fig. 222. Häkta af Fig. 223. Häkteknapp 
brons. Östby, Norge. 2/s. af silfver. Hult, Dal. Vi.

Fig. 226. Silfver spänne, för• 
gyldt. Lunde, Norge. 2/s-

Fig. 225. Silfverplåt, förgyld. Skara. 1U.



En graf vid Roligheden i Hedrum pgd, Jarlsberg och Lerviks 
arnt, innehöll: ett korsformigt spänne af förgyldt och nielleradt 
silfver (fig. 227), med djupa sirater; typen hör icke till de gamla; 
— en bit af ett gammalt korsformigt bronsspänne; — ett bredt 
spänne af mycket tunnt, förgyldt och nielleradt silfver (lig. 138); 
typen är mycket gammal; — några häktor af 
silfver; en af dem lik hg. 222; — bitar af ett 
stort, gammalt bronskärl, snedreffladt (likt hg.
81); typen är, såsom vi minnas, karakteristisk 
för det 3:dje århundradet; — en glasbägare lik 
hg. 203; —• en träspann med bronsbeslag, m. m.1

Ett stort, men lågt röse vid Langlo i Stokke 
pgd, Jarlsberg och Larviks arnt, innehöll: ett 
korsformigt spänne af brons, delvis förgyldt, 
med djupa sirater (bland annat ett hakkors); —
2 andra korsformiga bronsspännen; — ett bredt 
spänne af förgyldt och nielleradt silfver; af ganska 
gammal typ, ehuru yngre än det nyss omtalade 
spännet trän Roligheden; — en halsprydnad af 
pedor och hängen; silfver, delvis förgyldt och 
nielleradt, samt glasperlor; — en glasbägare 
med liten fot, lik hg. 203, med lemningar af 
silfverbeslag; — en smal spiralring af guld; —
5 lerkärl, af hvilka ett är likt hg. 205 (men 
intet är »urtepotteformet»); — jernbeslag till två 
träkärl, m. m.2

En graf vid Tvetene i Brunlanes pgd, Jarls
berg och Larviks arnt, innehöll fem korsformiga 
bronsspännen af äldre och yngre (men ej mycket 
unga) typer samt ett stort, bredt silfverspänne af silfverspäane
gammal typ, närmast likt hg. 140 och prydt förgyldt. Roligheden, 
med spiraler eller rankor. Afven denna graf Norge. Vi.

1 Årsberetn., 1888, sid. 144, fig. 5 (liten häkta), 6 (det korsformiga 
silfverspännet), 7 (det breda spännet; knopparna, sorn ses på vår tig. 
138, äro nu lösa, men det synes sannolikt, att de hört till spännet; 
deras ursprungliga antal, och huru nära hvarandra de suttit, kan dock 
ej nu bestämmas).

2 Årsberetn., 1872, sid. 103, fig. 4 (glaset), 5 (det breda spännet), 6 
(ett korsformigt spänne), 7 (halsprydnaden). -— flygh, anf. arli., fig. 281.

8
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var ganska stor och stensatt; man tann i den, utom lemningar af 
ett obrändt lik och de nämnda spännena, en guldbrakteat, — mycket 
tidig af gruppen C, — en häkta lik fig. 222, samt några lerkärl, 
af hvilka ett är likt fig. 205, m. m.1

Dessa fynd visa således, att äfven yngre korsformiga spännen 
äro samtidiga med sådana breda spännen, som tillhöra det 5:te 
århundradet, och snarare dettas förra än senare hälft. De sist 
nämnda spännena äro nämligen dels i sin ordning samtidiga med 
tidiga brakteater af gruppen C, dels äldre än sådana spännen, som 
förskrifva sig från slutet af nämnda århundrade.

På andra ställen har man funnit yngre korsformiga spännen 
tillhopa med breda spännen, som ej äro af mycket gamla typer.

Så innehöll en stor, stenbygd grafkammare i en hög vid Trygs- 
land i Kjelland pgd, Lister och Mandals arnt: 3 sådana breda spän
nen, två af förgyldt silfver, det tredje af förgyld brons; — 2 kors
formiga spännen, som nedtill äro halfrunda (= fig. 131); — en 
häkta af silfver (= fig. 222); — ett eneggadt svärd; — 2 lerkärl 
lika fig. 205; — ett ringspänne med vidhängande nycklar af brons, 
m. m. I grafven hade två lik blifvit nedlagda obrända.2

I en långhög vid Thjötte i Klep pgd, Stavangers arnt, påträf
fades en smal, lång, stenbygd grafkammare, som jemte obrända 
menuiskoben innehöll: ett bredt bronsspänne af icke gammal form; 
— ett korsformigt bronsspänne af ung form (fig. 128); — och ett 
»urtepotteformet» lerkärl.3

* * *

Bland de fynd, som gifva upplysning örn de till denna period 
hörande smärre spännenas ålder, kunna vi här blott omnämna två.

I en grafhög vid Offersö i Lödingen pgd, Nordlands arnt, på
träffades en stor, af stenar bygd grafkammare, som, utom skelettet

1 Årsberetn., 1882, sid. 173. De korsformiga spännena likna fig. 251 
—253 i Rygh’s anf. arb.; det breda spännet och brakteaten äro af- 
bildade fig. 10 och 9 i nämnda Årsberetn.

2 lindset, Norske oldsager i fremmede museer, sid. 8, fig. 4 (svärdet), 
5—7 (de tre breda spännen), 8 (ringspännet med nycklarna). — 
flygh, anf. arb., fig. 163.

3 Årsberetn., 1869, sid. 83, fig. 13 (det breda spännet) och 14 (det 
korsformiga spännet).
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af en äldre qvinna, innehöll: ett bredt spänne af förgyld brons, 
som varit prydt med verroterie cloisonnée; yngre, men ej mycket 
ung typ; — ett litet bronsspänne (tig. 151); — ett slutet ringspänne 
och en nål af brons, m. m.1

En stor rund grafhög vid Abeland i Hellelands pgd, Stavangers 
arnt, omslöt en stor, af stenhällar bygd grafkammare, i hvilken 
man, utom lemningar af två skelett, fann: ett bredt spänne af för- 
gyldt silfver; sen typ; likt fig. 146, men sämre och yngre; — ett 
litet nästan likarmadt bronsspänne (fig. 153); — en spiralring af 
guld; — bitar af svärd i träslida; samt — ett »urtepotteformet» ler
kärl. 2

* *
*

Fyndet från Tvetene är ej det enda, som innehållit både guld- 
brakteater och spännen. Detta bär äfven varit fallet i många 
andra fynd. Följande äro kända:

Dalum i Sparboen pgd, Nordre Trondhjems arnt. I en stor 
grafkammare: ett mycket stort, ej gammalt spänne af förgyldt 
silfver, med stora breda flikar på bågen; — andra yngre spännen; 
— 3 guldbrakteater (två präglade med samma stamp), af gruppen C, 
sena; — två häktor, lika fig. 223; — ett svärd, en spjutspets, en 
sköldbuckla med handtag, en skära, allt af jern, m. m.3

Garpestad i Ly pgd, Stavangers arnt. I en grafhög: ett bredt 
spänne af förgyldt silfver, ganska sent, afbildadt fig. 146; — en 
guldbrakteat, af gruppen C, ganska sen (fig. 173); — en häkte- 
knapp lik fig. 223, m. m.4

Hauge i Klep pgd, Jederen, Stavangers arnt. I »Ksevehus- 
haugcn», i en stor stensatt grafkammare: ett mycket stort och 
präktigt, bredt spänne af förgyldt silfver; pålagda guldplåtar, prydda 
med fastlödda sirater af tvärstrierad guldtråd och med insatta stenar;

1 Årsberetn., 1877, sid. 26, fig. 12 (det breda spännet), 13 (det lilla 
spännet), 14 (ringspännet) och 15 (nålen). — Rygh, anf. arb., fig. 244.

2 Årsberetn., 1878, sid. 303, fig. 16 (det breda spännet). En teckning 
af det mindre spännet är välvilligt meddelad af konservator Helliesen.

3 Fr. jernåld., sid. 31, pl. 3 fig. 21 och 26 (brakteaterna), pl. 5 fig. 
2 (det stora spännet). — Årsberetn., 1868, sid. 120, fig. 24—31 
(spännen, brakteater, m. m.) — Rygh, anf. arb., fig. 259 (det stora 
spännet).
Fr. jernåld., sid. 34, pl. 1 fig. 8 (brakteaten), pl. 5 fig. 11 (spännet). 
— Rygh, anf. arb., tig. 256 (spännet).

•i
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bågen jemnbred; synes vara ungefär samtidigt med Dalumspännet; 
— två guldbrabteater, båda sena af gruppen C; den ena slagen 
med samma stamp som en af de vid Malde funna; — några glas- 
perlor; — en oval eldsten; — några lerkärl, af hvilka ett »urte- 
potteformet», m. m.1

Gyland i Bakke pgd, Lister och Mandals arnt. I en mycket 
stor, stensatt, af en hög täckt grafkammare: ett bredt spänne och 
ett stycke af ett annat större (som liknat Dalumspännet), båda af 
förgyldt silfver och af yngre typer; — ett korsformigt bronsspänne 
af gammal form, likt tig. 126, men knopparna äro konkava på 
baksidan; — tre guldbrakteater (två slagna med samma stamp), 
alla sena af gruppen C; — en häkteknapp lik tig. 223; — ett »ur- 
tepotteformet» lerkärl, m. m.2 3

Ågedal i Kjelland pgd, Lister och Mandals arnt. I en mycket 
stor, stensatt, af en lång hög täckt grafkammare: ett stort, präk
tigt spänne af förgyldt silfver med infattade stenar och niello 
(zigzag); ej gammal typ, närmast likt tig. 145, men utan rundel 
på bågens topp; — tre breda spännen af förgyldt silfver, närmast 
lika tig. 146; — två bronsspännen, liknande de korsformiga, men 
yngre; — två guldbrakteater, den ena med omskrift af runor, båda 
af gruppen C, ej mycket unga; — häkteknappar lika tig. 223; — 
en bronsnyckel; — bitar af en glasbägare af samma slag som fig. 
202; — flera lerkärl, af hvilka ett stort »urtepotteformet».8

Sötvet i Solum pgd, Bratsbergs arnt. I en grafhög, tillsammans, 
troligen jemte lemningarna af ett obrändt lik: ett bredt spänne af 
silfver, med förgyllning, niello och insatta, spridda granater; rank
sirater; ganska gammal typ; — två guldbrakteater med runinskrift, 
slagna med samma stamp, af gruppen C; ganska gammal typ; — 
häkteknapp lik tig. 222; — 10 glasperlor; — tre bronsnycklar; — 
stycken af en bronsskål lik tig. 199; — en glasbägare utan fot,

1 Årsberetn., 1882, sid. 81, fig. 11 (den ena brakteaten); den andra 
brakteaten är slagen med samma stamp som originalet till fig. 25 ä 
pl. 3 i mitt auf. arb. — Om ett annat fynd från Hauge i Klep, se 
sid. 123 här nedan. — Om fyndet vid Malde, se sid. 120.

2 Årsberetn., 1875, sid. 82, fig. 13, 13 a och 14 (brakteaterna och det 
först omtalade spännet).

3 Årsberetn., 1879, sid. 237, fig. 41 och 42 (brakteaterna).
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med inslipade ovaler, närmast lik tig. 98; — två lerkärl, af hvilka 
det ena varit »urtepotteformet», m. m.1

Jernskogsboda i Vermland. I en grafhög: ett bredt spänne af 
förgyldt silfver; ganska gammal typ (tig. 142); — två guldbrak- 
teater, slagna med samma stamp; af gruppen C, ej ling typ.2

Gummersmark i Prestö arnt, Sjelland. I en torfmosse, »Magle- 
mosen»; ett bredt spänne af silfver, med förgyllning och niello, af- 
bildadt fig. 141, ganska gammal typ; — 4 guldbrakteater af grupp 
A, slagna med samma stamp (fig. 163); — 1 guldbrakteat med runor, 
tidig af grupp C (fig. 171); ryttarens arm synlig; — 3 guldbrak
teater, den ena med runor, de två andra slagna med samma stamp; 
alla tidiga af grupp C; — 10 perlor af glas, m. m.3

Broholm, Fyen, nära sydöstra kusten. Under plöjning: ett 
guldspänne, af gammal typ (fig. 219); — två guldbrakteater af 
grupp A, slagna med samma stamp (fig. 161); i inskriften har man 
sökt efterbilda de romerska bokstäfverna på originalet, men endast 
senare hälften är läslig: TANSPFAVG; — en guldbrakteat af grupp 
A med runinskrift; den liknar mycket några vid Darum och Sko- 
nager funna brakteater (sid. 120, 118); — tre guldbrakteater af grupp 
C; en tidig, de andra senare; — en guldbrakteat af grupp D, 
tidig, prydd med inslagna halfmånar (fig. 175); — tre massiva hals
ringar lika fig. 187, men utan sirater; — många större och mindre 
stycken af sådana halsringar, dels släta, dels prydda med inslagna 
halfmånar; — spiralringar, tackor, m. m., allt af guld. Hela fyn
dets vigt 4,15 kilogram.4

Overhornbek i Viborg arnt, Jylland. Under torfskärning, vid 
olika tillfällen: ett präktigt, bredt spänne af förgyldt silfver, ganska 
gammal typ; prof på ornamenten ses fig. 218; — en guldbrakteat 
af grupp A, med omskrift af runor; — två guldbrakteater, slagna

1 Årsberetn., 1879, sid. 184, fig. 28 (spännet), och 1880, sid. 150. — 
flygh, anf. ari)., fig. 290 (brakteaterna); nycklarna äro lika fig. 161 
—163.

2 Fr. jernåld., fynd 302, pl. 2 fig. 5 (brakteaterna), pl. 6 fig. 4 (spännet).
3 Fr. jernåld., fynd 437. — Atlas, fig. 217, 226, 233, 238 (brak- 

teaterna). — Stephens, anf. arb., »Bracteates», 6, 39, 55. — Worsaae, 
The industrial arts of Denmark, fig. 209 (spännet). — Söderberg, 
i Antiqv. tidskr. f. Sv., 11: 3, fig. 11 (spännet i full storlek).

4 Fr. jernåld., fynd 452. — Atlas, fig. 6, 11, 123, 125, 147, 152 
(brakteaterna). — Stephens, anf. arb., »Bracteates», 1. — Sehested, 
anf. arb., sid. 199, pl. XLI—XLIV. — Se här ofvan sid. 86 not.
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med samma stamp; ganska tidig typ af grupp C (ryttarens arm 
synlig); — en guldbrakteat med omskrift af runor, äfven af grupp 
C, men yngre; — en guldbrakteat af grupp D, med fyra kretsar 
inslagna ornament (fig. 176); — några perlor af glas, m. m.1

Kjellers mosse i Ringkjöbing arnt: ett söndrig!, bredt silfver- 
spänne af gammal typ, närmast likt fig. 140; prydt med spiral
sirater, lika fig. 207; — två guldbrakteater af grupp C, tidiga; — 
tre guldbrakteater af grupp D; två af dem slagna med samma 
stamp; — ett par guldspiraler; — 12 perlor af glas och mosaik.2

Ny s:n i Ringkjöbing arnt: ett korsformigt bronsspänne, af 
gammal typ; sidoknopparna till det kretsrunda öfverstycket felas;
— en guldbrakteat af grupp C, ej tidig typ.3

Skonager i Naesberg s:n, Ribe arnt: bågen och närmaste delar 
af ett bredt silfverspänne, mycket nött; ganska gammal typ; — 
3 guldbrakteater med runor af grupp A; två af dem slagna med 
samma stamp (fig. 165), likna ett par vid Broholm och Darum 
funna brakteater; — 3 guldbrakteater med runor af grupp C, tidig 
typ (ryttarens ben synligt); slagna med samma stamp; —en guld
brakteat utan runor af grupp C, tidig typ; — 6 guldbrakteater af 
grupp D; fyra slagna med en stamp och två med en annan.4

Skodborg i Haderslev arnt. Under plöjning: ett präktigt spänne 
af guld med filigransirater och verroterie cloisonnée (fig. 144); — 
en guldbrakteat med runor af grupp B (fig. 167); — två guld
brakteater af grupp D (fig. 177); — 5 perlor af glas o. dyl.5

Galsted i Haderslev arnt. I en mosse: öfverdelen och bågen 
af ett silfverspänne, delvis förgyldt (fig. 221), ganska gammal typ;
— en guldbrakteat med runor af grupp B; — några glasperlor.6

I sammanhang härmed bör nämnas, att man under dikesgräf- 
niug på Djurgårdsäng vid Gällqvist, helt nära Skara i Vestergöt-

1 Fr. jernåld., fynd 469 och 470. — Atlas, fig. 100, 112, 114, 173 
(brakteater). — Stephens, anf. arb., »Bracteates», 23, 28, 30. -— Söder
berg, anf. st., fig. 33, 34 (ornamentsdetaljer af spännet).

2 Kjöbenhavns Museum, C 5221—6. — Årböger, 1892, sid. 317.
8 Samma museum, C 2771—2.
4 Samma museum, C 712—9. — Stephens, anf. arb., »Bracteates», 78—80.
5 Fr. jernåld., fynd 477. — Stephens, anf. arb., »Bracteates», 67. — 

Sehested, anf. arb., sid. 214 (spännet). — Spännet är brutet i två 
delar, som hittades vid olika tillfällen. Se sid. 110 här ofvan.

6 Fr. jernåld., fynd 480. — Worsaae, Nord. oldsager, fig. 429 (spännet). 
— Stephens, anf. arb., »Bracteates», 21.
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land, Ilar funnit: ett stycke af en silfverprydnad, delvis förgyld 
(fig. 225), som påminner örn de nu omtalade breda spännena; — 
två guldbrakteater af grupp D (fig. 178); — en spiralarmring af 
guld; — en guldknapp, som varit prydd med verroterie cloisonnée 
(fig. 220);-— en guldtacka; — 9 silfvertackor; — en dålig efter
bildning i silfver efter en guldbrakteat (grupp A?); —en hake och 
hyska af förgyldt silfver (fig. 224); — en mängd andra hakar och 
hyskor, spiralformiga, af silfver, ej förgylda, m. m.1

* *
*

Med andra, för tidsbestämningen vigtiga saker än spännen, 
hafva guldbrakteater anträffats på följande ställen.2

Broholm på Fyen (se sid. 117 här ofvan). Guldbrakteater och 
flera halsringar af samma typ som fig. 187, dels släta, dels med 
inslagna halfmånar.

Hesselagergård på Fyen. Vid olika tillfällen, men på samma 
plats: en massiv guldhalsring lik fig. 187, med inslagna halfmånar;
— en guldbrakteat med runor af grupp C, temligen tidig (ryttarens 
arm och ben synliga).3

Ullerup i Sönderborg arnt. Vid olika tillfällen, men på samma 
plats: hälften af en guldhalsring lik fig. 187, men smalare och 
slät; — en guldbrakteat med ett menniskohufvud, ovanlig typ; 
möjligen med runor.4

Stavijordet i Eidsvold pgd, Romerike. I en myr: två med fili- 
gransirater prydda, breda guldbeslag till svärdsslidor, lika fig. 184;
— en oval, spirallagd guldring af samma form som fig. 188, men

1 St. H. M. 6563. — Salin, Fynd från Djurgårdsäng, Vestergötland, 
i Månadsbladet, 1892, sid. 10. — Skatten hade varit omsorgsfullt 
invirad i tyg, skinn och näfver.

2 Huruvida de här nedan sid. 122 omtalade guldbrakteaterna från Bolbro 
äro funna på samma ställe som en guldhalsring lik fig. 187, är ej 
med säkerhet kändt. — Detsamma kan måhända sägas om fyndet vid 
Hjörlunda (en fyrryggad guldfingerring och guldbrakteater).

3 Fr. jernåld., fynd 453. — Worsaae, Nord. oldsager, fig. 443 (hals
ringen). — Atlas, fig. 252 (sid. 8). — Stephens, anf. arb., »Brac- 
teates» 59.

4 Fr. jernåld., fynd 481. — Worsaae, Slesvigs oldtidsminder, sid. 84 
(brakteaten) och 85 (ringen). — Atlas, fig. 253 (sid. 8). — Stephens, 
anf. arb., »Bracteates» 60.
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slät; — 10 guldbrakteater, slagna med tre olika stampar, alla af 
grupp D, ej tidiga; — spiralringar, en tacka m. m. af guld.1

Sletner i Eidsberg s:n, Smålenenes arnt. Vid gräfning: ett nied 
filigransirater prydt, bredt guldbeslag till en svärdsslida, likt tig. 
184; — två guldbrakteater af grupp B, olika stampar; — två guld
brakteater af grupp C, olika stampar; ganska tidiga; — 2 guld
brakteater af grupp C, olika stampar; senare; — 5 guldbrakteater 
slagna med samma stamp, af grupp C; sena, ehuru ryttarens båda 
armar och ena ben äro synliga; — en guldbrakteat af grupp C eller 
D; — 5 guldbrakteater, slagna med två olika stampar, af grupp D, 
ej tidiga; — en liten bit af en guldbrakteat, ej slagen med samma 
stamp som någon af de föregående; — 4 brakteat-liknande guld
smycken, utan präglade figurer, med sirater af pålödda, tvärstrie- 
rade guldtrådar och infattade, spridda granater; — en perla af 
spirallagd guldtråd; — spiralringar m. m. af guld.2

Darum i Ribe arnt, Jylland. I en mosse: ett med filigransirater 
prydt, bredt guldbeslag till en svärdsslida, likt fig. 184; — 5 guld
brakteater med runor af grupp A, slagna med samma stamp, 
mycket lika en af dem från Skonager (se sid. 118); — 4 andra 
guldbrakteater med runor af grupp A; tre af dem slagna med 
samma stamp; den fjerde (fig. 164) är ganska lik dels två vid 
Skonager, dels en vid Broholm funnen; — en guldbrakteat med 
runor, af grupp B; — en guldbrakteat med runor af grupp C, ganska 
tidig; — en guldbrakteat utan runor af grupp D; — ett brakteat- 
liknande guldsmycke, utan prägel, med inslagna sirater, en sten 
har varit infattad i midten; — en röd glasperla.3

Ovre Malde i Håland pgd, Stavangers arnt, Norge. I jorden, 
under en mängd sten (en gammal stengärdesgård?): 4 guldbrak
teater af grupp C, ganska sena, slagna med olika stampar; — 
9 guldbrakteater af grupp D, en mycket sen, de andra äldre (5 af 
dem äro slagna med en och 2 med en annan stamp); — ett ovalt

1 Årsberetn., 1883, sid. 102, fig. 3 (beslag med Migrän), 4, 6, 7 (brakteater).
2 O. flygh, Sletner/widel, i Kristiania Videnshab Selskabs förhandling er, 

1864. — Fr. jernåld., fynd 283, pl. 3 fig. 3 (ett brakteatliknande 
smycke), pl. 8 fig. 10 (svärdsslidebeslaget) och 16 (perlan). — Bygh, 
Norske oldsager, fig. 287, 288, 291 — 3 (brakteater), 295.

3 Årböger, 1892, sid. 317 (beskikningen på brakteaterna synes delvis 
bero på något missförstånd). — Salin, De nordiska guldbr akte atema, 
fig. 50 (en brakteat af grupp A).



beslag till en svärdsslida af slät, i spiral lagd guldten; — andra 
spiralringar af guld; — 5 guldperlor, m. ni.1

Ovre Thyen i Höland pgd, Akershus arnt. I en liten »jord- 
banke»: 5 guldbrakteater af grupp C, sena (4 slagna med samma 
stamp); — 9 guldbrakteater af grupp D, mycket sena (8 slagna 
med samma stamp); — 2 ovala guldringar, lika den från Malde; 
den ena ofullständig; — 2 andra guldspiraler; — 4 guldperlor.2

Hillerup nära Odense på Fyen: en guldbrakteat af grupp C, 
sen; — 3 guldbrakteater af grupp D, slagna med samma stamp; 
— en bit af en guldbrakteat; — en oval guldring, lik den från 
Malde; — guldspiraler m. m.3

Hauge i Lyster pgd, Nordre Bergenhus arnt. I en grafhög: 
en bronskittel lik fig. 201. Den innehöll brända ben och en guld
brakteat af grupp C, temligen tidig.4

Vest-Ly i Ly pgd, Stavangers arnt. I en hög, i en stor sten
satt grafkammare: en glasbägare, med höga, smala bågar af på
lagda glastrådar, lik fig. 203; — en guldbrakteat af typ A, utan 
bokstäfver eller runor; — ett jernsvärd, m. m.5

* #*
Utom de fynd, som i det föregående omtalats, har man här i 

Skandinavien gjort många andra, som innehållit flera guldbrakteater 
af olika typer. Bland dessa fynd kunna vi emellertid här endast 
nämna följande, såsom för den nu föreliggande frågan vigtigast.

Höivik, högst upp i Stardalen, nära Justedalsbrseen. Mellan 
några stenar (grunden till en forntida byggnad?): 4 guldbrakteater, 
slagna med 3 olika stampar, alla af grupp C; en sen, de andra 
något äldre; — två guldbrakteater af grupp D, slagna med samma 
stamp; — en guldtacka, m. m.6

1 Fr. jernåld., fynd 260, pl. 3 fig. 5, 6, 11, 12, 14, 20, 22, 25 (brak-
teaterna), pl. 8 fig. 14 (guldperla). — Alberet»., 1868, sid. 117,
fig. 22 (ovalt guldbeslag). — Se fyndet från Hauge sid. 116.

2 Fr. jernåld., fynd 279, pl. 3 fig. 8, 15, 24 (brakteater), pl. 8 fig.
15 (guldperla). — Årsberetn., 1866, sid. 90, och 1875, sid. 84, fig.
12. — Rygh, anf. arb., fig. 186.

3 Kjöbenhavns Museum, C 1764—1772.
4 Fr. jernåld., fynd 256, pl. 8 fig. 9 (kitteln). — Atlas, fig. 140.
5 Fr. jernåld., fynd 263, pl. 1 fig. 7 (brakteaten), pl. 8 fig. 8 (glaset).
3 Årsberetn., 1884, sid. 87. — En guldbrakteat af grupp Do {Atlas,

fig. 242 d), mycket lik de två från Höivik, är funnen vid Arstad i
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Selvik i Höle s:n, Stavangers arnt. Vid nyodling: en guld- 
brakteat med ovanliga bilder (mycket lik en vid Holmetorp på 
Öland ensam funnen guldbrakteat, som visar dessa bilder på båda 
sidor); — en guldbrakteat af grupp C, ej tidig; — 4 guldbrak- 
teater af grupp D, slagna med olika stampar; — några guldspi
raler, m. m.1

Simones i Hiterdal s:n, Bratsbergs arnt. Vid plöjning: en guld
brakteat af grupp A, olik de vanliga, sen; — en guldbrakteat af 
grupp C, sen; — 3 guldbrakteater af grupp D, slagna med olika 
stampar, sena (fig. 179); — två brakteatlika hängsmycken af guld, 
genombrutna, i form af fyrekriga hjul.2

Skåne, platsen okänd. Tillsammans funnos: en guldbrakteat 
af grupp A, med efterbildning af romerska bokstäfver; — två guld
brakteater med runor af grupp B, slagna med samma stamp; — 
en guldbrakteat med runor af grupp C, ej mycket tidig.3

Raflunda i Skåne: två guldbrakteater af grupp B, slagna med 
samma stamp; ganska lika de två nyssnämnda från Skåne; — en 
guldbrakteat af grupp C, ganska tidig.4

Bolbro på Fyen. Under roten af ett träd: en guldbrakteat med 
runor af grupp B; — två guldbrakteater, den ena med runor, af 
grupp C, ganska tidiga; — 7 guldbrakteater af grupp C, slagna 
med samma stamp, ganska tidiga; — en mängd bitar af trinda, 
släta guldringar, m. m.5

Stavangers arnt tillsammans med 1500 anglosaclisiska och tyska silfver- 
mynt från det 10:de och Urte århundradet, m. m. (Fr. jernald., 
fynd 267); ett af de någon gång iakttagna fall, då enstaka föremål 
träffas tillhopa med mycket yngre saker.

1 Fr. jernåld., fynd 259, pl. 1 fig. 25 och pl. 3 fig. 1, 2, 7, 9 (brak
teater). — Atlas, fig. 241 c. — Bitar af två dubbelskaliga ovala 
spännbucklor uppgifvas höra till fyndet, som gjordes för 50 år sedan; 
men detta måste bero på en inblandning af saker funna i närheten.

2 Fr. jernåld., fynd 273. — Urda, 1 pl. 9 fig. 14 (brakteater af grupp
C). -— Atlas, fig. 131, 186, 201, 202, 211, 212.

8 Fr. jernåld,, fynd 327. — Atlas, fig. 33, 84, 103. — Stephens, alif.
arb., »Bracteates» 19, 26.

4 Fr. jernåld., fynd 349 (jfr fynd 350). — Atlas, fig. 86, 144.
5 Fr. jernåld., fynd 454. — Atlas, fig. 218, 227, 232, 240, 241. — 

Stephens, anf. arb., »Bracieates» 51, 56. — Många år förut hade man 
vid Bolbro funnit en massiv halsring af guld, lik fig. 187, men slät; det 
är dock ej kändt, om den hittats på samma ställe som brakteaterna.
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Skovstorp i Århus arnt, Jylland. Vid gräfning: två guldbrak- 
teater med runor af grupp B, slagna med samma stamp (tig. 168); 
— 6 guldbrakteater af grupp D, slagna med fem olika stampar.1

* *

Kronologiska upplysningar af stort värde få vi också af många 
andra fynd.

En stor stensatt grafkammare i en hög (»Krosshaug») på gården 
Hauge i Klep s:n, Jaederen, innehöll: en stor bronsskål med tre 
rörliga, ringformiga handtag, således af samma slag som de under 
den femte perioden förekommande (fig. 93); ringarna äro fästa i 
beslag som hafva form af menniskohufvud; — ett stort, bredt spänne 
af förgyldt silfver, gammal typ, med rank- och spiralornament; — 
två mindre silfverspännen; — en rund, sköldlik prydnad af tunn 
guldplåt, med inslagna sirater; — en liten hake af silfver; — en 
glasbägare med låg fot och bågformiga sirater af pålagda glas- 
trådar, lik fig. 203; — tre lerkärl, af hvilka ett »urtepotteformet» 
och två lika fig. 205; — bronsbeslag till en träspann, m. m.2 * * * * *

Att bronsfat lika fig. 199 ur en norsk graf vid Sötvet upp
tagits jemte en guldbrakteat och ur en annan vid Snartemo jemte 
svärdsfästet fig. 191, hafva vi redan sett (sid. 116 och 90).

Originalet till fig. 199 stod i en liten, af hällar bygd graf
kammare i en hög vid Blindheim i Romsdalen. Grafven innehöll 
dessutom: en liten glasbägare, utan ornament, och en bronskittel 
lik fig. 201. I kitteln lågo brända ben och en guldknapp af spiral- 
lagd tråd.8

Bitar af ett bronsfät likt fig. 199 anträffades också i en stor, 
af sten murad grafkammare i en hög vid Vashus i Klep pgd, Sta
vangers arnt. Grafven innehöll dessutom: bitar af en bronskittel 
lik fig. 201; — en glasbägare med inslipade ovaler och med spår

1 Fr. jernåld., fynd 473. — Atlas, lig. 70, 165, 170, 174, 180, 189. 
— Stephens, anf. ari)., »Bracteates» 11.

2 Årsberetn., 1869, sid. 48, 143, fig. 19—21 (bronsskålen, det stora
spännet, guldprydnaden). — flygh, anf. ari)., fig. 270 (haken), 310
(guldprydnaden), 338 (glaset), 372 (»nrtepotteformet» lerkärl). — Om
ett annat fynd från Hauge i Klep se sid. 115 här ofvan.

8 Årsberetn., 1874, sid. 80, fig. 34, 35. — flygh, anf. arb., fig. 311
(knappen), 348 (fatet).
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af silfverbeslag; — knappar af en häkta lik fig. 222; — en finger
ring af guld lik de nu brukliga förlofningsringarna; — ett tve- 
eggadt och ett eneggadt svärd; — en stor knif; — en yxa; — 
två spjutspetsar; — flera pilspetsar, liksom de föregående af jern, 
m. m.1

Vid Lunde i Vanse pgd, på Lister i sydvestra Norge, påträf
fade man i en hög en liten af hällar satt grafkista, som innehöll 
en bronskittel lik tig. 201; i kärlet, öfver hvilket ett bronsfat likt 
tig. 199 var hvälfdt, lågo brända ben och obetydliga rester af 
prydnader.2

Bland de många, i det föregående icke omtalade norska fynd, 
som innehållit bronskittlar lika fig. 201, kan jag här endast dröja 
vid följande.

Vid Tuv i Klep pgd, på Jederen i sydvestra Norge, har man i 
en stor, af sten bygd grafkammare funnit: en sådan kittel; — en 
glasbägare med liten fot, lik tig. 203; — två »urtepotteformede» ler
kärl; — ett tveeggadt jerns värd; fästet, »som har en knapp i ändan», 
är belagdt med horn; — en spjutspets af jern; — en sköldbuckla 
af jern; »vanlig äldre jernålderstyp, med käggelformig topp»; — 
en knif och en sax af jern; — ett par spiralringar af guld, m. m.3

Vid Indre Bö i Stryn pgd, Nordre Bergenhus arnt, har man i 
en dylik stor, af hällar bygd grafkammare funnit: en brouskittel lik 
fig. 201; — en glasbägare lik fig. 203; bägaren sjelf har grön
aktig färg, men de pålagda glastrådarna äro bruna; — och två 
lerkärl, af hvilka det ena är »urtepotteformet».4

Vid Dyster i Ås s:n, Akershus arnt, har man i en hög funnit 
en kittel lik fig. 201 tillsammans med en aflångt fyrkantig trädosa, 
som är prydd nied vackra sirater och märkvärdigt väl bibehållen.5

Flera gånger har man i Norge funnit ^bronskittlar lika fig. 201 
tillsammans med lerkärl af samma form som fig. 205 och med 
»urtepotteformede» kärl.6

1 Rygh, atif. arb., fig. 157.
2 Årsberetn., 1885, sid. 72. — Om ett annat fynd från Lunde se sid. 

lil här ofvan.
3 Årsberetn., 1882, sid. 143.
4 Årsberetn., 1879, sid. 236.
5 Årsberetn., 1879, sid. 173; — Rygh) anf. arb., fig. 180 (trädosan).
6 Årsberetn., 1878, sid. 265; 1880, sid. 203. — Se äfven fynden från

Tuv och Indre Bö här ofvan.
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Sådana lerkärl hafva också några gånger hittats tillsammans 
med glashägare lika tig. 202 och 203.1

Utrymmet medgifver naturligtvis ej att här redogöra för de 
många fynd, som innehållit lerkärl af dessa båda slag tillsammans 
med andra föremål. Flera sådana fynd äro i det föregående om
talade.

* * *

Af det nu anförda framgår:
att korsformiga spännen af såväl äldre som yngre typer 

flera gånger träffats tillsammans med breda spännen, hufvud
sakligen af gamla typer;

att breda spännen af gamla typer (lika tig. 134—142) 
träffats tillsammans med guldbrakteater af grupperna A, B, C 
och D; de till grupperna C och D hörande brakteater, som före
komma i förbindelse med sådana spännen, äro vanligen ganska 
tidiga;

att breda spännen och brakteater af nyssnämnda slag någon 
gäng träffats jemte glaskärl prydda med inslipade ovaler (lika 
fig. 98), men oftare jemte glaskärl prydda med pålagda båg- 
formiga glastrådar (lika fig. 202 och 203), samt jemte brons
kärl lika fig. 199 och 201;

att breda spännen af sådana yngre typer som fig. 143—146 
träffats jemte senare guldbrakteater af gruppen C;

att guldbrakteater af gruppen C, de flesta tidiga, träffats 
jemte guldmynt af Theodosius II—Leo I, hvilken senare kej
sare regerade åren 457—474;

att en ganska sen guldbrakteat af gruppen D (fig. 177) 
vid Skodborg träffats jemte ett spänne alldeles likt ett, som 
vid Elsehoved blifvit nedlagdt jemte flera med öglor försedda 
och således som prydnader burna guldmynt, af hvilka de yngsta 
äro präglade för den åren 491—518 regerande kejsaren Ana
stasius.

1 Årsberetn., 1869, sid. 59. — Se äfven fynden från Indre Bö oell Hauge 
(sid. 124 och 123).
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Emedan de vid Elsehoved funna Anastasius-mynten äro så godt 
som alldeles icke nötta, och följaktligen ej kunna hafva varit länge 
burna, men några äldre till fyndet hörande mynt visa tydliga spår 
af längre tids begagnande, måste dessa smycken hafva blifvit ned
lagda i jorden kort efter Anastasii tid. Spännena och brakteater na 
från Skodborg och Elsehoved voro emellertid tvifvelsutan icke nya, 
då de nedlades; de kunna således vara förfärdigade omkring år 
500 eller under det 5:te århundradets senare hälft.

Vid midten af 400-talet och under detta århundrades senare 
hälft måste också de äldre guldbrakteaterna af gruppen C och de 
med dem samtida breda spännena vara förfärdigade.

Se vi på tillverkningstiden, böra vi till 400-talets förra hälft 
och midt hänföra de äldsta guldbrakteaterna, de flesta korsformiga 
spännena, isynnerhet de äldre som likna fig. 125 och 126, samt 
breda spännen lika fig. 132—142. Från denna tid förskref sig följ
aktligen den vid Stenstad i Norge belägna grafhög, i hvilken man 
upptäckt det korsformiga spännet fig. 126 och en runsten.1 Till 
midten af 400-talet hör också det med en runinskrift försedda spän
net från Etelhem på Gotland (fig. 136).2

Till 400-talet, och hufvudsakligen dess förra hälft, höra också 
glasbägare lika fig. 202 och 203 samt bronskärl lika fig. 199 och 201.

Å andra sidan måste vi till tiden omkring år 500 och 500- 
talets förra hälft hänföra sådana breda spännen som fig. 143 och 
144, samt de med dem samtida yngre brakteaterna af gruppen C. 
Till denna tid höra således dels Dalum-fyndet (sid. 115), dels det 
med en runinskrift försedda spännet från Follnäs i Norge.3

Till senare hälften af 500-talet höra sådana spännen som fig. 
146—149 och 152 samt de med dem samtida föremålen.

Huruvida några af de arbeten, — t. ex. de äldsta Vendel- 
sakerna, — som blifva behandlade i sammanhang med den sjunde 
perioden, äro förfärdigade under tiden närmast före år 600, är en 
fråga lika svår att afgöra som af underordnad betydelse. De torde

1 Stephens, The Oldnorthern Rume Monuments, I sid. 254, 839.
2 Stephens, anf. arb., I sid. 182. — För spännets öfre del se Fr. jern- 

åld., pl. 6 fig. 1.
3 O. flygh och S. Bugge, En i Norge funden späende med runeindskrift 

fra mellemjernalderen, i Arböger, 1878, sid. 59. — S. Bugge, 
Rökstenen og Fonnaas-spcenden, i Vilterh. Akad:s Handlingar, 31, 
n:r 3.
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i alla händelser tillhöra tiden omkring år 600 och hafva således 
äfven varit i bruk efter det 7:de århundradets början.

* *
*

De resultat, till hvilka undersökningen af de kronologiska för
hållandena här i Norden under den öde perioden ledt, bekräftas

Fig. 228. Silfver spänne. Norra Fig. 229. Silfverspänne, förgyldt.
Frankrike. */2- Frankrike. 1/i.

af talrika utom Norden gjorda fynd. På kontinenten och i Eng
land hafva nämligen många och stora germanska gräffält upptäckts 
i de trakter, som af våra stam förvänd ter under den stora folkvand
ringens tid togos i besittning.

Utrymmets knapphet gör det emellertid omöjligt för mig att 
här ingå på en närmare redogörelse för dessa fynd, eller de delar 
af dem som äro af särskild vigt för den nu föreliggande frågan. 
Jag måste derför nöja mig med följande antydningar.
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Att mångå af de germaner, som under nu i fråga varande tid 
bosatte sig inom det romerska riket, kommit från det nordiska om
rådet, visas af de arkeologiska förhållandena.

För denna, liksom för så många andra frågor äro spännena af 
stor vigt.

De flesta bland de i kontinentens germanska grafvar från denna

Fig. 230. Silfver spänne, förgyldt. 
Nära Mainz, Tyskland. Va

rig. 231. Silfver spänne, förgyldt. 
Södra Tyskland. 71.

tid funna bågformiga spännena kunna hänföras till någon af de 
fem grupper, som representeras af fig. 228—232.

De fyra första grupperna hafva icke sina förutsättningar i Norden, 
utan i södra Ryssland och nedre Donauländerna; de böra således 
anses vara komna från dessa trakter med de derifrån invandrande 
germanska folken.

Den femte gruppen (fig. 232) är deremot uppenbarligen nor
disk. Vi återfinna samma liufvuddrag som i de nordiska spännena
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fig. 138—149: öfverdelen är fyrsidig och underdelen treflikig, med 
ett mer eller mindre tydligt djurhufvud vid hvardera sidan om 
bågens bas.

Liksom många andra föremål, vittna dessa spännen örn in
vandringar från Skandinavien, hvilka vi på arkeologisk väg bättre 
kunna lära känna än genom den skrifna historien.

Fig. 232. Silf ver spänne, förgyldt. Nordendorf, Bayern. 2/s.

I England återfinnes samma grupp (fig. 232) såsom den tal
rikast representerade bland de breda spännena. Men der trälfas 
också en mängd korsformiga spännen, hvilkas nära samband med 
dem från vestra Skandinavien är i ögonen fallande, under det att 
dylika spännen äro mycket sällsynta på kontinenten.* 1

1 De förekomma så godt som endast i Tyskland, och äfven der endast
i Holstein, Hannover och Rheintrakten; från sistnämnda trakt äro blott 
några mycket få kända.

9
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En närmare granskning af de i England funna spännena af 
dessa båda slag visar nu, att få äro så gamla som tig. 126 och 232; 
de allra flesta äro yngre, af typer utvecklade i landet. Detta är 
af vigt för den föreliggande frågan.

De nyaste undersökningarna hafva visserligen ådagalagt, att 
en bosättning i England af germanska, tydligen från det nordiska 
området komna stammar börjat redan långt före midten af 400- 
talet, men af historien erfara vi, att en stor anglosachsisk invand
ring då egde rum.

Såsom vi sett, visa förhållandena i Norden, att korsformiga 
spännen lika fig. 126 höra till den förra hälften af 400-talet, och 
breda spännen lika fig. 232 till midten af samma århundrade. 
Allt detta stämmer ju väl med förhållandena i England, ty de typer, 
som bilda föreningsbandet med Skandinavien — de smala korsfor
miga spännena och sådana breda spännen som fig. 232 — måste, 
örn de ej äro äldre, tillhöra midten af 400-talet, då den stora in
vandringen egde rum; de yngre typer, som ur dem utvecklat sig i 
England, höra naturligtvis till en mer eller mindre långt efter in
vandringen liggande tid.

På kontinenten träffa vi liknande förhållanden. Der äro vis
serligen de korsformiga spännena få; men de som finnas äro »gamla», 
hvilket just är en naturlig följd deraf, att de förskrifva sig från 
den stora folkvandringens tid, således senast från början af 400-talet.

Till ungefär samma, eller en foga senare tid måste de breda 
spännen af nordiska typer höra, som kommit till dessa trakter. 
Detta stämmer också väl öfverens dermed, att i södra Tyskland och 
i Frankrike, liksom i England, endast få sådana spännen påträf
fats, som äro af gamla typer och som stå de nordiska formerna 
nära. De flesta till denna grupp hörande breda spännen i nyss
nämnda kontinentala länder äro, liksom i England, sena och mycket 
olika de gamla från Norden införda, beroende på den utveckling, — 
i detta fall liktydig med försämring, — som egt rum i södra Tysk
land och Frankrike efter invandringen.


