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Den nordiska jernålderns kronologi.
Af

Oscar Montelius.

I.

Endast den sista perioden af vår jernålder, — då man, såsom 
allmänt brukligt är, med detta uttryck afser den jernålder, som är 
äldre än kristendomens stadfästande, — endast den sista perioden, 
bättre känd under namnet vikingatiden, är »historisk». Om ingen 
annan del af vår hednatid har nämligen den endast ur skriftliga 
källor ösande historien några afsevärda upplysningar att lenina.

Med ytterst få undantag kunna emellertid ej heller fynden från 
den perioden på historisk väg till sin ålder närmare bestämmas. 
Detta måste ske på arkeologisk väg, det vill säga genom att studera 
de typologiska förhållandena samt noga aktgifva på, hvad mynt och 
andra till de ifrågavarande fynden hörande föremål kunna hafva 
att örn åldern förmäla.

Örn åldern af allt det, som från föregående perioder finnes i 
behåll, kan man naturligtvis icke annorledes än på arkeologisk väg 
få någon upplysning.

Härvid har man törst att med tillhjelp af såväl de typologiska 
förhållandena som fyndomständigheterna söka utreda den relativa 
kronologien, urskilja de på hvarandra följande perioderna, hvar
vid det naturligtvis är önskvärdt, att dessa perioder blifva så 
många och följaktligen så korta, som med nödig säkerhet är för
enligt.1

1 Se närmare min uppsats om Den förhistoriska Jörn/'orskarens metod 
och material, i Antiqvarisk tidskrift för Sverige, 8 n:o 3, sid. 17 o. följ.
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Sedan har man att, nied tillhjelp af de i hvarje periods fynd 
förekommande mynt eller andra främmande arbeten af känd ålder, 
söka utreda den absoluta kronologien, bestämma hvilket eller 
hvilka århundraden före eller efter Kristi födelse hvarje period mot
svarar.

I afseende på den bevisningskraft i fråga om vår kronologi, 
som ett mynt eller annat främmande förmål kan hafva, som före
kommit i ett nordiskt fynd tillsammans med inhemska arbeten, 
torde följande höra beaktas.

Med ett »fynd» menar jag då naturligtvis summan af de saker, 
som af trovärdig och med nödvändig iakttagelseförmåga utrustad 
person blifvit anträffade tillsammans under sådana förhållanden, att 
de måste anses hafva blifvit på en och samma gång nedlagda på 
det ställe, der de hittats.

Om nu ett sådant fynd innehåller ett mynt — jag begagnar 
för korthetens skull detta uttryck i stället för »mynt eller annat 
främmande föremål» — tillsammans med ett inhemskt arbete, hafva 
vi häruti en antydan örn, att båda äro ungefär samtida. Mer än 
en antydan är det nämligen ej, ty myntet kan ha varit mycket 
gammalt och det inhemska arbetet alldeles nytt, då de nedlades; 
eller motsatsen kan hafva varit fallet.

Finner man deremot för andra gången ett exemplar af samma 
regents mynt tillhopa med ett inhemskt arbete af samma typ som 
i det förra fyndet, så blir sannolikheten för att båda verkligen äro 
ungefär samtida betydligt större. Det är nämligen föga troligt, att 
en tillfällighet skulle hafva för andra gången bragt de båda före
målen tillsamman. Möjligt är det dock, och några exempel derpå 
äro kända. Således gifva icke ens två samstämmande fynd något 
afgörande bevis, endast en vida högre grad af sannolikhet än ett 
enda fynd.

Graden af sannolikhet tor de båda föremålens verkliga sam
tidighet växer emellertid med hvarje nytt fynd, som innehåller dem 
båda; och den växer mycket hastigt. Örn ett fynd af nu ifråga
varande slag gifver oss en »antydan», blifva två fynd liktydiga 
med »ganska sannolikt», under det att tre fynd gifva »stor sanno
likhet» och fyra en »mycket stor sannolikhet». För hvarje ytter
ligare fynd af samma slag blir sannolikheten allt större, tills den 
närmar sig full visshet så mycket som inom en empirisk vetenskap 
är möjligt.
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I mångå fall kunna vi äfven af ett mindre antal fynd få till
räcklig upplysning, om vi nämligen gifva akt på, huruvida de 
funna sakerna visa spår af långvarigt begagnande eller icke. Har 
myntet en skarp prägel, hvilken ju snart skulle blifvit nött, örn 
det en längre tid hade gått ur hand i hand, men är det inhemska 
arbetet mycket nött, så hafva vi allt skäl för det antagandet, att 
det senare var äldre än myntet, dä de nedlades på det ställe, der 
de anträffades.

Man bör nämligen alltid väl skilja mellan nedläggning stid och 
tillverkningstid, då det är fråga om ett fynds ålder. Den tid, då 
sakerna nedlades i jorden, bestämmes af det yngsta i fyndet före
kommande föremålets ålder. Men de särskilda föremålen kunna 
vara tillverkade mer eller mindre lång tid före nedläggandet.

Att någon tid förflutit mellan de funna sakernas tillverkning 
och nedläggande i jorden, är naturligt. I de flesta fall har denna 
tid säkerligen varit så lång, att den bör räknas i årtionden. Ett 
vapen, som nedlägges i en mans graf, kan af honom hafva burits 
i många strider; ett smycke, som följer en gammal qvinna i graf
ven, kail hafva varit en gåfva till henne, dä hon i sin ungdom stod 
brud. I båda fallen kunna vi till och med hafva för oss ett arf 
från en tidigare generation än den siste egarens eller egarinnans. 
Det kan således ligga mansåldrar mellan tillverkningstiden oell ned- 
läggningstiden; men då bära sakerna vanligen sjelfva genom stark 
nötning vittne örn, att de äro så gamla.

Bland de främmande arbeten, som förekomma i de nordiska 
fynden, äro naturligtvis mynten af den största betydelsen för tids
bestämningen; men mynt träffas hos oss endast i fynd från tiden 
efter Kristi födelse, och äfven från den tiden endast i ett jemförelse
vis litet antal fynd.

Genom att i deras hemland studera de andra främmande arbe
ten, som våra fynd innehålla, kunna vi i de allra flesta fall så nära 
bestämma dessa arbetens ålder, att de få nästan samma betydelse 
för vår kronologi som mynten.

Man hör ej sällan den invändningen göras mot de främmande, 
särskildt de sydeuropeiska, föremålens bevisningskraft i fråga örn 
de med dem funna nordiska arbetenas ålder, att en mycket lång 
tid behöfts för de förra att komma hit upp. Att i några fall en 
ganska lång tid förflutit mellan sådana föremåls tillverkning och 
deras ankomst hit, kan visserligen vara riktigt; men i afseende på
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de flesta af dem hafva vi ingen anledning att antaga något sådant. 
Den tid, som man äfven under den gråa forntiden behof de för att 
forsla varor från Italien till Östersjön, utefter de af naturen an
ordnade och för en förbindelse mellan dessa trakter särdeles lämpliga 
flodvägarna genom mellersta Europa, kan man nämligen räkna i 
månader. Räknar man den till ett eller par år, är det mycket 
rikligt; men en sådan tid ger sakerna ej uti nu ifrågavarande af
seende nämnvärdt olika ålder i deras hemland och här.

Den jemförelsevis korta tid, som jag nu angifvit för transporten, 
förutsätter naturligtvis, att den nyss angifna vägen redan var öppnad, 
och vi veta nu, att detta varit förhållandet mycket tidigt. De ur 
Mykense-grafvarna upptagna perlorna af bernsten från Östersjö- 
trakten1 lemna ojäfaktiga vittnesbörd om, att vägen var öppen i 
det 15:de århundradet före Kr. föd.; detsamma visas af de vid den 
tiden till Norden från södra Europa tvärtöfver kontinenten införda 
spiralornamenten, fibulorna, svärdstyperna m. m.2 3 Att vägen än 
tidigare var öppen, ådagalägges af fynden från kopparåldern8 och 
vår stenålders sista århundraden.4 *

Att vägen, sedan den blifvit öppnad, ständigt varit begagnad, 
framgår deraf, att det var på den vägen som baltisk bernsten fördes 
till Medelhafvet, samt koppar och brons till våra länder. Dessa 
länders behof af koppar och brons fyldes ju till stor del genom 
import från sydligare trakter, och den importen måste hafva varit 
mycket betydlig. Emedan hvarken koppar eller tenn under hedna
tiden erhölls i Skandinavien, måste nämligen allt hvad man under 
bronsåldern här behöfde af dessa metaller — hvilket, såsom vi lätt 
kunna förstå, var stora qvantiteter — hit importeras från andra 
länder, och det mesta har utan tvifvel kommit söderifrån.

En omständighet får man i fråga om kronologien ej lemna 
oanmärkt, nämligen att det fordom var ännu större olikhet här i 
Norden mellan de särskilda landsdelarnas kultur än i senare tider.

1 Montelius, Die Bromezeit im Orient und in Griechenland, i Archie 
flir Anthropologie, XXI (Braunschweig 1892), sid. 27.

2 Örn tidsbestämning inom bronsåldern, i K. Vitterhets Hist. o. Ant. 
Akademiens handlingar, del 30 (Stockholm 1885), sid. 178.

3 Finnas i Sverige minnen från en kopparålder t i Sv. Fornm. föns 
tidskrift, band 8, sid. 227.

4 Montelius, Zur Chronologie der jiingeren Steim eif in Skandinavien,
i Correspondent Blott der deutschen anihrop. Gesellschaft, 1891,sid. 101.
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Detta visar sig dels deri, att den ena trakten tidigare än den 
andra tillgodogjort sig utvecklingen inom länder med högre kultur, 
dels deri att vissa typer kunna finnas inom ett område och andra 
inom ett annat, så att dessa typer äro samtidiga, ehuru de måhända 
representera något olika stadier af utvecklingen.

Den kronologiska öfversigt, som i det följande lemnäs, alser huf
vudsakligen förhållandena i de delar af Norden, hvilka stodo i jem
förelsevis liflig förbindelse med hvarandra och med främmande länder.

För att gifva vår jernålders kronologi största möjliga säkerhet 
är det af mycket stor vigt att ej blott egna nödig uppmärksamhet 
åt sammanhanget mellan typer och fynd från en och samma period, 
utan ock att noga tillse, huruvida de resultat man i afseende på 
en period vunnit stämma öfverens med dem, till hvilka studiet af 
andra perioder — särskildt de angränsande — har ledt.

Finner man en sådan öfverensstämmelse, då kan man våga 
hoppas, att man kommit sanningen så nära, som det på vårt ve
tandes nuvarande ståndpunkt är möjligt.

Här, liksom i andra liknande fall, är det således af vigt att 
icke endast söka den absoluta kronologien för en eller några pe
rioder, utan uppställa ett sammanhängande system tor hela vår 
jernålders kronologi, der den ena perioden stöder den andra.

Efter många års arbete, och med begagnande af de mycket 
vigtiga undersökningar, som andra forskare på detta område utfört, 
uppstälde jag för några år sedan det system för den nordiska 
jernålderns1 — liksom vår stenålders och bronsålders — kronologi,

1 Assistenten Neergaard vid Nationalmuseet i Kjöbenhavn, synes icke 
hafva uppfattat, att det verkligen var ett system för hela jernåldern i 
Skandinavien, utan trott, att frågan endast gälde spännena (Årböger 
for nordisk oldkyndighed, 1892, sid. 290). Jag hade visserligen, 
— liksom bland andra den danske fornforskaren direktör Sophus Muller
i sin studie öfver En tidsadskillelse melkin fandene fra den celdre 
jernålder i Danmark (Årböger, 1874) — i främsta rummet redogjort 
för de för denna fråga särskildt vigtiga spännena; men jag hade vid 
mina undersökningar äfven tagit hänsyn till alla andra vigtiga forn- 
saksgrupper, hvilket äfven framgick såväl af min nämnda uppsats som 
af den örn Runornas ålder i Norden (/Svenska Fornminnesföreningens 
tidskrift, 6:te bandet), der jag några år förut behandlat några af de 
ifrågavarande perioderna. — Sistnämnda uppsats betecknas i det föl
jande vanligen: Rull. åhl.

11
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hvars hufvuddrag jag meddelade i en Öfversigt öfver den nordiska 
forntidens perioder, intill kristendomens införande,1 som är intagen 
i denna tidskrifts åttonde band.

Enligt detta system skulle den nordiska jernåldern kunna in
delas i följande perioder:

1. Jernålderns början eller Den förromerska äldre jernåld'erns 
första afdelning. 500—300 före Kr. föd.

2. Den förromerska äldre jernålderns andra afdelning. 300 
—150 före Kr. föd.

3. Den förromerska äldre jernålderns sista afdelning. 150 
före Kr. föd.—tiden omkring Kristi födelse.

4. Den romerska äldre jernålderns förra del. Från tiden 
omkring Kristi födelse till omkring år 200.

5. Den romerska äldre jernålderns senare del. 200—400 efter 
Kr. föd.

6. Folkvandringstidens förra del. 400—600 efter Kr. föd.
7. Folkvandringstidens senare del. 600—800 efter Kr. föd.
8. Vikingatiden. 800—1050 efter Kr. föd.
Dessutom visade jag, att man nästan inom hvarje period kan 

urskilja, hvad som lior till den förra och senare delen, så att man 
följaktligen redan är i stånd att så godt som århundrade för år
hundrade följa utvecklingens gång här i Norden under jernåldern.

Härvid torde emellertid böra särskildt påpekas, att jag med 
»period» uteslutande menar en tidsperiod, att fråga således endast 
är derom, att det som räknas till en period är till tiden yngre än 
det, som hör till närmast föregående period, och till tiden äldre än 
det, som hör till närmast följande period. Följaktligen är det icke 
min mening, att hvarje period skulle vara något i kulturhistoriskt 
hänseende afslutadt helt.

För att gifva en åskådlig bild af systemet har jag sedan 
offentliggjort en samling plancher,1 2 der hvarje planch visar de för 
hvar period — inom jernåldern, liksom under hela den föregående 
tiden — mest karakteristiska typerna.

1 I det följande vanligen betecknad: Öfvers.
2 Införda dels — under titeln: De förhistoriska perioderna i Skandi

navien (i det följande vanligen betecknadt: Förb. per.) —r- i K.
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Månadsblad för år
1893, dels i mitt nyligen utkomna arbete Lee temps préhistoriques en
Suede et dans les autres pays Scandinaves (Paris 1895).
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De danska fornforskarne hafva en i vissa fall afvikande upp
fattning af den nordiska jernålderns perioder, hvilka de uppställa 
på följande sätt:1

1. Förromersk jernålder. 4:de århundradet före Kr. föd.— 
början af vår tideräkning.2

2. Romersk jernålder. Början af vår tideräkning—300 efter 
Kr. föd.

3. Folkvandringstiden. 300—500 efter Kr. föd.3
4. Mellanjernåldern. 500—det 8:de århundradet efter Kr. föd.4
5. Vikingatiden. Från det 8:de århundradets slut.
Afven inom flera af dessa perioder göres sedan af de danska 

forskarne, liksom af mig, skilnad mellan en förra och en senare del.
Den första perioden, den »förromerska jernåldern», motsvarar 

mina perioder 1, 2 och 3.
Den andra motsvarar ungefär min period 4.
Den tredje motsvarar min period 5. De danska forskarne 

mena således med »Folkvandringstiden» en helt annan period 
än jag.

Deras fjerde period, den af dem så kallade »Mellanjernåldern»,5 
motsvarar mina perioder 6 och 7.

Deras femte period, »Vikingatiden», motsvarar den period som 
äfven jag benämner på samma sätt; men denna period är i Dan
mark kortare än i större delen af Sverige, emedan kristendomen 
tidigare vann insteg i det torra landet än i det senare.

Under det att således i afseende på den relativa kronologien 
de danska fornforskarnes periodindelning hufvudsakligen öfverens- 
stämmer med min, — ehuru antalet af deras perioder ej är så stort 
som antalet af mina, — så visar sig i afseende på den absoluta

1 Se Neergaard^ särdeles förtjenstfulla afhandling i År höger, 1892, sid. 
209 o. följ.

2 Jfr Årböger, 1894, sid. 195
3 Jfr Årböger, 1892, sid. 298.
4 Jfr Årböger, 1892, sid. 314.
a Sedan det visat sig, att jernåldern här i Norden börjat redan vid 

midten af årtusendet före Kristus, undviker jag att med uttrvcket 
»Mellanjernåldern» beteckna en period, som börjat ungefär 1,000 år 
efter jernålderns början och slutat endast föga mer än 200 år före 
dess slut. Den faller således ej, såsom namnet skulle antyda, i mid
ten af jernåldern, hvilket man trodde den göra, då uttrycket först 
började användas.
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kronologien en skilnad, som är temligen stor, när vi besinna, att 
det är fråga om perioder, som ligga den historiska tiden så nära.

Icke blott jernålderns början har enligt min åsigt inträffat mer 
än ett århundrade tidigare än enligt deras; utan ock de efter 
Kristi födelse fallande perioderna — utom vikingatiden — anses 
af dem hafva varit ett helt århundrade senare än enligt min åsigt.

I afseende på kronologien för de perioder, som närmast föregå 
vikingatiden, har en svensk forskare, docenten Söderberg i Lund,1 
uttalat åsigter, som betydligt afvika både från den danska upp
fattningen och från min.

Då det är af stor vigt, att åsigterna sammanjemkas i denna 
fråga, skall jag i det följande framlägga så många som möjligt af 
de skäl, som synas mig gifva oss upplysning örn den absoluta 
kronologien under vår jernålder.

1. Jernålderns början och första period.

Den förromerska äldre jernålderns första afdelning.
500—300 före Kr. föd.

För flera år sedan har jag visat, att jernet redan långt före 
slutet af den femte perioden af bronsåldern ej var helt och hållet 
okändt i den södra delen af det nordiska området.2 * * * * * Då kan det 
icke väcka förvåning, att den nya metallen äfven under brons
ålderns sjette period8 visar sig hafva varit känd här, om den 
ock ej under denna period — den sista af bronsåldern — ännu 
hunnit komma i så allmänt bruk hos de nordiska folken, att man 
kan anse jernåldern redan då vara börjad i våra trakter.

Bland de till den sjette perioden af bronsåldern hörande, i 
Skandinavien under de senaste tio åren gjorda fyud, som innehålla 
arbeten af jern, böra särskildt tvänne här omtalas.

1 Antiqvarisk tidskrift för Sverige, 11:3 (Stockholm 1893).
2 Orri tidsbestämning inom bronsåldern, sid. 43 och 155.
8 Härmed afses då endast den förra delen af den med samma uttryck

i nyss anförda arbete betecknade öfvergångstiden mellan bronsåldern
och jernåldern. Den senare delen af nämnda öfvergångstid kallar jag
nu — liksom redan i Die Kultur Schwedens in vorcliristlicher Zeit
(Berlin 1885) — »jernålderns första period».
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Det ena gjordes 1890 i en mosse vid Rögerup i Ferslev socken, 
Horns härad på Sielland; mossen hade fordom utgjort en del af 
en från Roeskilde-tjorden ingående vik. Fyndet består biand 
annat af: a) två smalar bronshalsringar, vridna dels åt höger dels 
åt venster (= pl. 5 fig. 113 i Tidsbest.1)-, den ena ringen är ovan
ligt starkt nött; — b) fyra mycket tjocka bronshalsringar, som äro 
vridna på samma sätt (= pl. 6 tig. 133 i ant', arb.); två af dessa 
ringar hafva i forntiden blifvit afbrutna och lagade; — c) tre 
mycket stora bronsnålar af samma typ som fig. 138 å samma pl.; 
— d) en smal bronsnål lik fig. 141 å samma pl.; — e) tre hål- 
celter af brons, lika fig. 130 samma pl., men med ögla (således 
ännu mera lika fig. 101 å pl. 5); — samt f) fem armringar af 
jern, hvilka på grund af sin form kunna anses vara förfärdigade 
här i Norden.2

Det andra gjordes 1886 i en åker vid Eskelhems prestgård på 
Gotland och innehöll, utom ett hängkärl och flera andra brons
arbeten från den sjette perioden, två betsel; det ena var helt och 
hållet af brons, det andra, som troligen en gång varit alldeles lika, 
hade munbettet af jern.3

Alla fynd, både de under senare åren och derförut gjorda, 
visa samstämmigt, att den sjette perioden är äldre än det 5:te år
hundradet före Kr. föd.

Före midten af det sista förkristna årtusendet var således 
jernet kändt bär i Skandinavien, åtminstone i den södra delen, 
och omkring år 500 före Kristi födelse kom det i så allmänt bruk, 
att man från den tiden — och snarare före än efter nämnda år — 
får datera jernålderns början i våra trakter.4

1 1). v. s. Otti tidsbestämning inom bronsåldern.
2 Kjöbenhavn Museum, n:o B 4333.
3 Statens Historiska Museum, n:o 7994. — Montelius, Ett fynd från 

Eskelhems Prestgård på Gotland, i Månadsbladet, 1887, sid 145 —179.
4 I en särdeles förtjenstfull afhandling om Jydske gruvpladser fra den 

förromerske jernålder, i Årböger, 1894, säger herr Neergaard (sid. 
195) om den period, som jag här kallar jernålderns första, att den »haft 
en varighed af 100—150 år, altså henved halvdelen af den förromerske 
jernålder (4. årh. f. Öhr. f. til vor tidsregnings begyndelse).» Detta 
visar väl, att man i Danmark nu sätter jernålderns början tidigare än 
förr, men skiljer sig från min åsigt deri, att jag ej anser den ifråga
varande perioden motsvara tiden mellan det 4:d<; århundradet och omkr. 
år 200 före Kr. f., titan tiden mellan 500 och 300 före Kr. f.
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Vi måste nämligen göra en skilnad mellan den tid, då de 
första föremålen af jern kommo hit, och den tid, då jernet blifvit 
af så stor och allmän betydelse här, att man med skäl kan tala 
om en jernålder äfven i Norden.

I Norden, liksom annorstädes, måste jernet naturligtvis i bör
jan hafva varit en icke blott sällsynt utan, i följd deraf, äfven

Fig. 1. Tutulusformadt spänne af brons. Hulterstad, Öland. 2/s.

dyrbar metall. Derför finna vi, att denna nya metall här, såsom 
i södra Europa,1 under den första tiden användes till prydnader. 
De nyss omtalade, vid Rögerup funna fem armringarna afjernäro 
i detta afseende särskildt anmärkningsvärda.

1 Montelius, Die Bronzezeit im Orient nild in Griechenland, sid. 31.
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Endast småningom kunde jernet uttränga bronsen såsom mate
rial för vapen och eggverktyg, hvarför öfvergångstiden mellan den 
rena bronsåldern och den egentliga jernåldern måste blifva ganska 
lång. Detta är fallet i Skandinavien, liksom i Italien och annor
städes.

Under sådana förhållanden är det visserligen icke möjligt att 
draga någon skarp gräns mellan bronsålder och jernålder, — hvilket 
så mycket mindre bör väcka förvåning, som skarpa gränser icke 
funnits mellan några kulturperioder, — men man torde dock kunna 
med skäl säga, att gränsen ungefär sammanfaller med öfver- 
gången mellan den period, som jag kallar den sjette af brons
åldern, och den derpå följande, en öfvergångstid som, enligt hvad 
vi sett, ligger omkring 500 år före Kristi födelse.

Att jernet under sistnämnda period, den jag kallar jernålder^ 
första, verkligen var i allmänt bruk, framgår, såsom redan för 
länge sedan blifvit af mig påpekadt,1 bland annat deraf, att de 
till den perioden hörande, »tutulus-förmade» spännena (Svenska 
färnsåker, lig. 306, 307) allmänt hafva nålarna af jern. Det 
visas äfven deraf, att man i fynd från den perioden funnit egg
verktyg af jern;2 å andra sidan hafva deremot — så vidt mig är 
bekant — vapen eller eggverktyg af brons aldrig eller endast 
ytterst sällan blifvit funna här i Norden under sådana förhållanden, 
att de kunna hänföras till nu i fråga varande period.3

1 Om tidsbestämning inom bronsåldern, sid. 160. Jfr Montelius, Från 
jernåldern (Stockholm 1869), sid. 24 (i den svenska texten).

2 Det till denna period hörande fyndet från Norrgårda i Vallstena soc
ken på Gotland innehöll bland annat en skära af jern. Månadsbladet, 
1885, sid. 80, fig. 7.

3 Härmed vill jag ej säga, att eggverktyg af brons alldeles icke förekomma
efter denna periods början. Flera knifvar och saxar af brons (eller 
»messing») hafva anträffats i säkra fynd från jernåldern, till och med 
från en så sen tid som de första århundradena efter Kristi födelse, 
både i södra Skandinavien och i nordligaste Tyskland. Såsom exem
pel härpå kunna anföras: Atta bronsknifvar, funna i lika många
»brandpletter» från den äldre jernåldern på Bornholm; Vedel, Born
holms oldstidsminder og oldsager (Kjöbenhavn 1886), sid. 76 tig. 99 
och sid. 77. — En bronssax, funnen vid Tjaereby på Saelland; Wor- 
saae i Annaler för nordisk oldkxjndighed, 1847, pl. II fig. 6, sid. 386 
(äfven afbildad i Worsaae’s Nordiske oldsager, fig. 362). — En annan 
bronssax, funnen i Danmark; Worsaae, Nord. olde., tig. 363. — En 
bronssax, funnen i Skåne (St. Hist. Mus. 8762). — Två bronssaxar,
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Det nära samband, som finnes mellan de nyssnämnda »tutulus- 
formade» spännena samt de i mellersta Europa — i länderna syd
ost örn Skandinavien — vanliga spiralfibulorna (Öfvers., sid. lil),1 
antyder, att nordborna erhållit kunskap örn jernet genom ett in-

Fig. 2. Tutulusformad prydnad af brons; jernrost på baksidan 
Bräknaryd i Gladsax socken, Skåne. 2/s.

flytande från mellersta Europa under dess äldsta jernåldersperiod, 
till hvilken dessa spiralfibulor höra. Denna period plägar, såsom

funna på Gotland (St. H. M. 8538 och Gotlands fornsal i Visby). — 
En bronsknif och en bronssax, funna tillsammans med romerska arbeten 
vid Gross Kebe i Meklenburg; Jahresbericht des Vereins flir Meklen
burg. Geschichte lind Alterthumskunde, V (Schwerin 1840), fig. 5 
och 6 å planchen, sid. 155. — En bronsknif och en bronssax, funna 
vid Kittendorf i Meklenburg; Meklenb. Jahrb., XII (Schwerin 1847), 
sid. 446. — En bronsknif och en bronssax, funna vid Håven i Mek
lenburg; Meklenb. Jahrb., XXXV (Schwerin 1870), sid. 116. — En 
bronsknif, funnen vid Darzau i Hannover; Hostmann, Der Urnen- 
friedhof bei Darzau in der Provinz Hannover (Braunschweig 1874), 
pl. VIII fig. 22, sid 81.

1 Bronsspännen, hvilka liksom våra tutulusforraade bestå af runda skifvor 
med koncentriska kretsar — tydliga efterbildningar efter spiralskifvor 
— och med upphöjning i midten, höra till det ganska rika fyndet 
från en torfmosse vid Kölpin i Pommern. De båda skifvorna hänga 
ännu ihop och äro förenade genom ett midtstycke i form af ett fyr- 
ekrigt hjul. Såsom fyndets öfriga innehåll visar, förskrifva sig dessa 

•spännen från slutet af bronsåldern; ett par gjutformar för bronshål-



bekant, kallas »Hallstatt-tiden» efter det stora gräffält vid Hallstan 
i Österrike, der man först gjorde närmare bekantskap med den i 
fråga varande periodens kultur.

En närmare granskning af de nordiska fynden från slutet af 
vår bronsålder och från vår jernålders äldsta tid bekräftar riktig
heten af denna antydan. Dels träffar man i fynden från vår brons-
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Fig. 3. Bronsprydnad. Norrgårda i Vallstena sveken, Gotland. 2/s.

ålders sista århundraden talrika spår, som vittna örn förbindelse 
med Hallstattkulturen, — då jag naturligtvis med detta uttryck 
afser den kultur, som under nämnda tid fanns icke endast vid

celter af 6:te periodens typ lågo i fyndet, men äfven en jernknif och 
ett oarbetadt stycke jern. Baltische Studien, XXXV (Stettin 1885), 
sid. 394, pl. 5.
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Hallstad utan i en stor del af Central-Europa, — dels ser man, 
huru jernet i följd af denna förbindelse småningom blir kändt och 
användt bär.1

Det beror således på ett misstag, då man antagit, att jern- 
åldern i Skandinavien ej börjat förr än genom inflytande från den 
senare jernålderskultur inom Central-Europa, som är benämnd efter 
det stora fynd vid la Tene i Schweiz, der man först hade tillfälle 
att studera denna kultur.2

Af stor vigt för den nu föreliggande frågan är också, att de 
allra flesta till vår första jernåldersperiod hörande arbeten visa sig 
vara förfärdigade här i Skandinavien, eller åtminstone inom det

Fig. 4. Bronsprydnad. Norrgårda, Gotland. 2/s.

nordiska området, hvilket utgöres af Skandinavien och norra Tysk
land.

1 Detta börjar också numera att äfven af andra forskare erkännas; såsom 
af Neergaard i fråga örn jernåldern på den jutska halfön: Århöger, 
1894, sid. 210.

2 För många år sedan, i min uppsats Minnen från bronsålderns slut i 
Nordm, införd i Månadsbladet, 1880, uttalade jag visserligen — i 
motsats till den förr vanliga föreställningen, att jernåldern ej skulle 
ha börjat här i Norden förr än vid eller efter Kristi födelse, geuoin 
inverkan från den romerska kulturen — en sådan åsigt (sid. 120); 
men kort derefter insåg jag, att detta ej kunde vara riktigt, och i 
mitt arbete Orri tidsbestämning inom bronsåldern, färdigt 1885, visade 
jag, att jernålderns början i Norden var äldre än Ténetiden och sam
tidig med Hallstatt-tidens senare del. lindset, som ännu i den tyska 
upplagan af sitt arbete örn jernets första uppträdande i Norden, ut
vecklat den åsigten, att jernåldern ej börjat här förr än genom Téne- 
kulturens inflytande (Das erste Auftreten des Ekens in Nord-Europa, 
Hamburg 1882, sid. 341, 409—411 etc.), synes allt jemt hafva vid
hållit denna åsigt {Vidar, 1888).
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Sådana tutulusformade spännen som fig. 306 och 307 i Sv. 
forns, äro aldrig funna annorstädes än i Skandinavien oell måste 
således anses vara förfärdigade här, örn än, liksom många andra, 
under inflytande af utländska förebilder. De kronliknande ringarna 
(Fork. per., pl. 13 fig. 4) äro endast kända från Skandinavien och 
norra Tyskland. Det jemförelsevis stora antal sådana ringar, som 
träffats i Danmark och södra Sverige, talar för, att många af de 
i Norden funna, kanske de flesta, äro gjorda inom den Skandina-

Fig. 5. Halsring af brons. Kyrk-Kareby i Kareby socken, södra Bohuslän. Va.

viska delen af det nordiska området. Detsamma är förhållandet 
med nästan alla andra till denna period hörande arbeten.1

Med anledning af min åsigt om jernålderns början i Norden 
flera hundra år före Kr. föd. har man sagt (Vidar, 1888, sid. 657), 
att jag skulle »nödgas konstatera, att den nordiska jernålderns pär

1 Det är således ej fråga endast om »enkelte stykker, der ere importerede 
fra en mere fremskreden kultur» {Vidar, 1888, sid. 658).
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första århundraden i vårt fornsaksniaterial ännu väsentligen be
tecknas af ett tomrum, för hvars utfyllande endast kan hänvisas 
till framtida fynd.» Detta beror emellertid på ett missförstånd. 
Hedan i Tidsbest. (sid. 158) har jag omtalat flera till dessa första 
århundraden — hvad jag nu kallar den första perioden — af vår 
jernålder hörande fynd, och många sådana hafva sedan blifvit kända.

På den jutska halfön, både i dennas södra1 och norra2 del, 
har man påträffat hela grafplatser från denna period; grafverna, 
hvilka äro mycket oansenliga, innehålla brända ben. Genom sitt 
betydliga antal vittna dessa grafvar om, att vi här hafva att göra 
med en period, som måste hafva varat i mansåldrar. Att liknande 
grafvar finnas äfven i andra delar af Norden, är mycket sannolikt. 
Då de äro så litet i ögonen fällande, kunna de lätt hafva undgått 
uppmärksamheten.

Fig. 6. Spänne af brons. Grädstorp i Jerrestads socken, Skåne. 2/s.

I torfmossar och på andra ställen hafva många arbeten från 
nu ifrågavarande tid anträffats i olika delar af Danmark. »Tutulus- 
formade» spännen äro kända från Jylland, Låland, Selland och 
Bornholm.3 De på Låland funna voro åtföljda af en krouliknande

1 Mestorf, Urnenfriedhöfe in Schleswig-Holstein (Hamburg 1886). Bland 
andra hafva graffälten vid Dockenhuden (sid. 47) och Siilldorf (sid. 
56), båda i Holstein, lemnat många Hallstatt-saker, men några Téne- 
fibulor äro ej funna der.

2 Neergaard i Årböger for nord. oldkynd., 1892, sid. 211; Madsen och 
Neergaard, Jydske gravpladser fra den förromerske jernålder, i År
böger, 1894, sid. 165.

3 Årböger for nord. oldkynd., 1868, sid. 125, fig. 17, 18; 1892, sid. 
227, fig. 17, 18 och sid. 231, not. — Madsen, Åfbildninger af danske 
oldsager og mindesmierker. Broncealderen, Samlede fund, pl. 34 tig. 5.
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halsring.1 Halsringar af samma eller närstående former (»brons
kronor») äro i stort antal hittade både på Jylland och öarna.2 
Många andra till samma tid hörande arbeten äro dessutom funna 
i Danmark.3

I södra Sverige äro grafvar från denna tid likaledes funna. 
Några hafva innehållit brända ben;4 men på Oland och Gotland 
har man upptäckt några till denna tid hörande grafvar,5 6 hvilka 
jemte hals- (eller hufvud-)ringar af en egendomlig typ innehållit 
skelett. Detta är i hög grad anmärkningsvärdt, enär nästan alla 
andra nu kända nordiska grafvar såväl från bronsålderns senare 
del som från den del af jernåldern, hvilken faller före Kristi fö
delse, torde innehålla brända ben.8

»Tutulus-formade» spännen eller liknande prydnader (tig. 1 och 
2) äro funna i Skåne, i Småland och ett par gånger på Oland.7 
Kronliknande halsringar hafva hittats på Gotland och i Bohuslän

1 Årböger, 1868, sid. 127, fig. 16.
2 Madsen, Broncealderen, Stater, pl. 32 fig. 1—5. — S. Muller, Nogle 

halsringe fra slutningen af broncealderen og fra den äldste jernålder, 
i Nordiske forntidsminder, I, sid. 25, fig. 4—6. — Årböger, 1894, 
sid. 234.

3 Madsen, Broncealderen, Samlede fund, pl. 34 fig. 1—4. — Årböger, 
1881, sid. 83, fig. 1 (rundt spänne). — Neergaard i Årböger, 1892, 
sid. 213, fig. 1 — 4 (»öskenringe»), sid. 221, fig. 9 och 10, sid. 228 
o. följ.

4 Gustafson, Graf under sökningar på Gotland, i Antiqvarisk tidskrift för
Sverige, 8: 4 (Stockholm 1891), sid. 75, fig. 26, 27.

6 Montelius, i Hallands Fornminnesförenings årsskrift, sid. 56, n:is 
XXIII—XXV; i Månadsbladet, 1880, sid. 106, fig. 52, 53, och 
Tidsbest., sid. 309. — lindset, Jernalderens beggndelse i Nord- 
Europa, sid. 339, fig. 60, 61.

8 Några få grafvar med obrända lik från nämnda perioder äro dock 
kända. Årböger, 1892 sid. 288 (Stelland; bronsålderns senare del); 
samt sid. 174 härnedan, not 2 (Oland och Skåne; jernålderns andra 
period).

7 Montelius, Från jernåldern, texten, sid. 23, Svenska fönsåker, fig. 
306 och 307, samt i Månadsbladet, 1880, sid. lil. — Wittlock,
Jordfynd från Vävends förhistoriska tid, sid. 74 och pl. 10 fig. 1. — 
Månadsbladet, 1890, sid. 164, fig. 62 (Bräknaryd i Gladsax socken, 
Skåne; fig. 2). — Nyligen hafva två par tutulnsformade spännen (fig. 1), 
hvilkas nålar liksom de öfrigas varit af jern, hittats i en mosse nära 
Hulterstads kyrka på Öland (Statens Hist. Mits., lito 9321).
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(fig. 5).1 Flera andra arbeten från denna tid äro anträtfade i 
Skåne och på Gotland (fig. 3 och 4).2 Ett spänne, funnet vid 
Grädstorp i Jerrestads socken, Skåne, är afbildadt här (fig. 6).3 
Afven på detta spänne bär nålen varit af jern, såsom qvarsittande 
jernrost utvisar.

I mellersta Sverige, med undantag af Bohuslän, samt i norra 
Sverige torde minnen från denna tid icke, eller endast i mycket 
obetydligt antal, vara kända.

Örn Norge gäller detsamma. Särskild uppmärksamhet för
tjena! dock ett i södra Norge gjordt, skenbart obetydligt fynd. 
I en grafhög vid Nordre Fevang i Jarlsberg och Lerviks arnt stod 
ett lerkärl, som var fyldt med brända ben, bland hvilka en jern- 
uål låg.4 Denna har den för ifrågavarande tid karakteristiska 
böjningen nedanför hufvudet (jfr Fork. per., pl. 13 fig. 5). Såsom 
vi af det följande få se, gränsade nämnda grafhög intill en annan, 
hvilken jemte några grafvar från senare delar af jernåldern, inne
höll en från den andra perioden.

1 Två äro funna i Vamblingbo socken på Gotland; den ena afbildad 
fig. 4 å pl. 13 i Förb. per. Montelius, Från jernåldern, texten, 
sid. 24, not. — En dylik ling är funnen i Kareby socken, södra 
Bohuslän (fig. 5). Montelius och Ekhoff, Bohuslänska färnsåker, sid. 
434, fig. 229. — En större ring af detta slag, ännu mera »kronlik», lär 
vara funnen i norra Bohuslän (Lunds Museum, öfverjägmästaren Sjö- 
cronas f. d. samling).

2 Montelius, Ett fynd från vår jernålders första dagar, i Månadsbladet, 
1885, sid. 78 (Norrgårda i Vallstena socken, Gotland). — N. G. 
Bruzelius, Svenska fondemningur, 2, sid. 40, pl. VI fig. 6, och Nilsson, 
Bronsåldern, pl. 4 fig. 45 (ett rundt, hjulformigt spänne, funnet i 
Skåne). — lindset, Jernalderens begyndelse i Nord-Europa, sid. 336, 
pl. XXXI fig. 1 (bältehake af brons, baktill hjulformig, funnen i 
Skåne). — En bältehake af liknande form, men mindre och simplare, 
äfven funnen i Skåne (Statens Hist. Mus., u:o 1985).

3 Statens Hist. Mus., n:o 8722: 858 (inspektor Nilssons på Jerrestad- 
torp samling). Två alldeles dylika spännen äro funna i norra Tysk
land, vid Rauschendorf (med ännu bevarad nål af jern) och Blanken
burg (spår af Remnål); de förvaras båda i Berlin, det förra i Märkisches 
Museum, det senare i Museum flir Völkerkunde. Enligt teckningar 
benäget meddelade mig af den schweiziske fornforskare!! Heierli.

4 Årsberetning af Föreningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring, 
1874, sid. 143, pl. VI fig. 31.
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2. Jernålderns andra period.

Den förromerska äldre jernålderns andra afdelning.
300—150 före Kr. föd.

På kontinenten kan man inom den del af jernåldern, som 
kallas Téne-tiden,1 urskilja tre på hvarandra följande perioder.

Den första är karakteriserad af sådana spännen, som hafva 
en upphöjd ända, hvilken ej når fram till hågen, eller når fram 
till, men ej omfattar denna (Emi. åld., tig. 1); den andra af spän
nen, hvilkas tillhakahöjda ända omfattar bågen utan att vara 
sammanvuxen med den (Ulin. åld., tig. 2); den tredje af spännen, 
hvilkas tillbakaböjda ända är sammanvuxen med bågen (Run. åld., 
tig. 3). Afven svärden äro olika inom dessa tre perioder.

Spännen eller andra saker karakteristiska för den kontinentala 
Téne-tidens törsta period hafva knapt någonsin anträffats i Norden. 
Örn så skett, synes det hafva varit under förhållanden, som antyda 
att de äro samtida med den nyss beskrifva första perioden af vår 
jernålder.2

Från den kontinentala Téne-tidens mellersta period förekomma 
deremot spännen och andra föremål bär i Skandinavien, och det 
kan håde på grund af typologiska skäl och fyndomständigheterna 
ej vara tvifvel örn, att dessa föremål här liksom annorstädes äro

1 Hildebrand, Studier i jämförande fornforskning. Bidrag till spännets 
historia, i Antiqvarisk tidskrift för Sverige, 4 (Stockholm 1872), sid. 
113. — Montelius, Spännen från bronsåldern och ur dem närmast 
utvecklade typer, i samma tidskrift, 6: 3 (Stockholm 1880—82), sid. 
187; samt Örn tidsbestämning inom bronsåldern (Stockholm 1885), 
sid. 192. — Tischler, lieber Gliederung der La- Tene-Periode und 
liber die Dekorirung der Eisenwaffen in dieser Zeit, i Correspondem- 
Blatt der deutschen anthropol. Gesellschaft, 1885, sid. 157 och 172, 
der tyvärr figurerna af svärden hafva blifvit förvexlade; i sjelfva verket 
är det understa från den första perioden (»Friih La-Téne») och det 
Öfversta från den tredje perioden (»Spat La-Téne»).

2 Två jernfibulor, hvilkas båge är alldeles lik de äldsta Téne-fibulorna, 
ehuru- nålens bakre del är olika, lågo i en vid Ullberg i Viborgs arnt 
på Jylland upptäckt graf, sorn tydligen hör till vår jernålders första 
period. Årböger, 1892, sid. 219, tig. 9. — Se Sv. Fornm.-för. tidskr., 
band 5, sid. 122, tig. 3.
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äldre än de för Téne-tidens slut karakteristiska. Då de å andra sidan 
aldrig, så vidt jag känner, kittats tillsammans med sådana saker, 
som äro utmärkande för vår jernålder» första period, är man fullt 
berättigad att hänföra dem till en, örn än kort, särskild period, — 
vår jernålder» andra, — hvilken är yngre än vår jernålder första 
och äldre än den, till hvilken de yngsta Téne-typerna höra.

Att Téne-fibulor af den typ, hvilken är karakteristisk för nu i 
fråga varande period, — med tillbakaböjd ända, som omfattar 
bågen utan att vara sammanvuxen med den, — tillhöra det 3:dje 
århundradet före Kr. föd., visas så väl af de norditalienska fyn
den 1 som af de schweiziska.2 Så har man i Schweiz, vid sjelfva 
la Tene, upptagit flera spännen af denna typ3 på samina djup som 
ett par galliska guldmynt,4 * hvilka måste hänföras till nämnda år
hundrade, emedan de äro så goda efterbildningar efter mynt präg
lade vid midten af det 4:de århundradet för den makedoniska ko
nungen Filip, Alexander den stores fäder, att de ej torde vara 
många mansåldrar yngre än dessa. De stå också förebilden be
tydligt närmare än de keltiska mynt, hvilka på goda skäl anses 
förskrifva sig från förra hälften af det 2alra århundradet.6

Vår andra jernåldersperiod motsvarar således det 3:dje år
hundradet jemte förra hälften af det följande.

Till denna period höra tveeggade jernsvärd med jernslida 
äfvensom bältebeslag af jern beklädda med tunn brons, som är prydd 
med drifna sirater. Sådana beslag hafva både på den Jutska 
hallon3 och i Sverige (se nedan) hittats tillsammans med de för denna 
period karakteristiska spännena.

Nästan alla grafvar från denna period innehålla brända ben; 
dock har man i en graf på Oland funnit skelett tillsammans med 
ett spänne från denna tid.7

1 Montelius, La civilisation primitive en Italie depuis l introduction des 
metalia, I (Stockholm 1895).

2 Redan i Tidsbest., sid. 192, har jag fast uppmärksamheten härpå.
8 Keller, Pfahlbauten, 6:ter Bencht, pl. XIV; Vouga, Les Helvetes å 

la Tene (Neuchätel 1885), pl. XVI.
4 Vouga, anf. arb., sid. 29, pl. VIII tig. 4 och 14.
° Evans, The coins of the ancient Britons (London 1864), sid. 26.
6 lindset, Jernalderens begyndelse, sid. 362.
7 Svenska färnsåker, fig. 309. — Afven ett till denna period hörande, 

vid Nosaby i Skåne funnet jernsvärd synes hafva legat i en graf med 
obrändt lik. Sv. Fornm.-för:s tidskr., baud 6, sid. 77, fig. 6.
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De äldsta »brandpletterne» på Bornholm höra till denna tid,1 
liksom många andra grafvar i Danmark.2

Afven i Sverige äro grafvar från denna period kända. Örn 
en på Oland, med skelett, har jag nyss talat. Andra hafva inne
hållit brända ben. Märkligast bland dem äro de »brandpletter», 
som upptäckts vid Södra Lund i Flistads socken, Östergötland, ej 
långt från Linköping.3 Utom en jernfibula med tillbakaböjd, bågen 
omfattande ända, lågo i dessa brandpletter några af de ofvan om- 
tajade beslagen, som äro gjorda af bronsbelagdt jern, samt en 
halfrund jernknif (Fork. per., pl. 14 tig. 2, 4, 5).

Vid Tanum i norra Bohuslän låg bland brända ben i en ler- 
urna en till denna period hörande, stor och prydlig jernfibula,4 

I södra Norge äro också grafvar från denna period upptäckta. 
De innehålla brända ben, liggande i lerkärl eller i brandpletter.5 
Ett bronsspänne af den för nu i fråga varande tid egendomliga 
typen låg jemte brända ben i ett lerkärl, som stod i en grafhög 
vid Nordre Fevang i Jarlsberg och Larviks arnt.6 Högen, hvilken 
äfven innehöll några grafvar från betydligt senare delar af jern- 
åldern, gränsade intill den här ofvan (sid. 172) omnämnda.

* *
*

Från denna och följande period förskrifva sig de halsringar med 
rätvinkligt böjda, af rundade, ofta mycket stora knoppar prydda ändar 
(fig. 8—15), hvilka tydligen höra till Téne-tiden, ehuru det är 
svårt att närmare bestämma deras ålder, emedan de så godt som 
aldrig hittats tillsammans med andra saker.7

1 Vedel, Bornholms oldtidsminder og oldsager, sid. 80.
2 Lindset, anf. arb., sid. 366, folj. — En i Danmark funnen brons- 

fibula från denna period är återgifven af Worsaae i Af bildninger frei 
det kongl. Museum for nordiske oldsager (Kjöbenhavn 1854), fig. 176. 
Man trodde då, att sådana spännen hörde till bronsåldern. — Se 
äfven Engelhardt, Nydaln rnosefund, sid. 53 n:o 5, fig. a.

3 Montelius, »Brandpletter» i Östergötland, i Månadsbladet, 1882,sid. 181.
4 Sv. forns., fig. 308 a och b; Förb. per., pl. 14 fig. 3.
5 lindset, anf. arb., sid. 428.
(l I ty gil. Norske oldsager, fig. 228; Å rsberetning af Forén, til norske 

fortidsm. bevaring, 1874, sid. 145.
7 lindset, Jernaldereus hegg lidelse, sid. 336—341. — Worsaae, The 

industrial Arts of Denmark (London 1882), fig. 161 -163. — Miiller 
i Nordiske fortidsminder, sid. 25 tig. 8 och 9, saint pl. V fig. 1. —
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Att vissa ringar af detta slag tillhöra den andra perioden, 
synes framgå af den likhet, som dels i afseende på sjelfva ringens 
utseende och dess ledgång, dels i afseende på ornamenten finnes 
mellan dem och några ringar från den första perioden.

Härvid torde man, — emedan en sådan form är mycket na
turlig, — böra fästa mindre afseende dervid, att flera af de nu i 
fråga varande ringarna äro bildade af ett bronsband, hvars under
sida ej ligger i ett plan utan snedt, med en stark sluttning utåt 
periferien,1 i detta afseende således liknande många halsringar 
från slutet af bronsåldern.

Fig. 7. Halsring af jern. Schlesien.

Af större vigt är, att andra bildas af en trind ten, hvars öfver
sida är prydd ungefär på samma sätt som några ringar från den 
första perioden.2

Att ringar med sådana rätvinkligt utstående, rundade knoppar 
som fig. 8 och 9 hunna höra till en ganska tidig del af jernåldern, 
framgår redan deraf, att man i norra Tyskland funnit halsringar 
af jern med liknande ändar (fig. 7),3 hvilka ringar äro vridna på

Svenska Fornm.-för:s tidskr., örte bandet sid. 34, tig. 15 (Vester
götland; fig. 8 bär nedan). — Månadsbladet, 1884, sid. 11, tig. 2 
(Upland; tig. 12 här nedan).

En liknande ring från Ostpreussen är afbildad af Undset, ant'. 
ari)., pl. XVII fig. 2.

1 Se t. ex. Undset, anf. arb., sid. 337, fig. 59 (fig. 15 här nedan).
2 Jfr Worsaae, anf. arb., fig. 162, och Muller, anf. arb., sid. 23 fig. 4.
3 Museet i Breslau; Undset, anf. arb., sid. 66, fig. 1.
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samma sätt som halsringarna af brons under bronsålderns sjette 
period.

Den omständigheten, att flera af Téne-tidens halsringar hafva 
en ledgång liksom ringarna från den första perioden, forsenar 
också uppmärksamhet, så mycket mera som några af dessa Téne- 
ringar i likhet med »bronskronorna»1 bestå af en större och en

Fig. 8. Halsring of brons. Vestergötland. 1

mindre del (fig. 9 och 10).2 Andra, i allmänhet troligen yngre, 
äro af ledgången delade midt itu (fig. 11 och 12).3

1 Afven flera halsringar från flen yngre bronsåldern bestå af två stycken, 
som åro olika stora. Montelius, Tidsbestämning inom bronsåldern, 
pl. 4 fig. 84, oell Månadsbladet, 1884, sid. 183—5, fig. 15—17.

2 lindset, ani', ari)., sid. 341, fig. 65 och 66.
3 Orig. till fig. fl, 10, 11 oell 12 förvaras i Statens Hist. Mils. — lindset, 

alif. arli., sid. 340, fig. 63.
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Fig. 9. Halsring af brons. Skåne. Va.

Fig. 11. Halsring af brons. Öland. lji och 1,i

Fig. 12. Halsring af brons. Upland. 1
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Flera Téneringar äro liksom några »bronskronor» prydda nied 
triangelformigt stälda limér, som äro svagt bugtade inåt.1 Om 
detta förhållande antyder, att sådana Téneringar tillhöra den andra 
perioden, synas andra ringar med större knoppar (fig. 15) för-

Fig. 13. Ändarna af cn bronshalsring. Östergötland. 2/s.

skrifva sig från den tredje perioden, emedan dessa knoppar äro 
•prydda på ett sätt, som mycket liknar ornamenten på spännen från 
sistnämnda period (tig. 16).2

Fig. 14. Halsring af brons. Norge. 2/a och l/i.

Alldeles olika de nyss omtalade triangelformiga ornamenten 
äro de »triskeler», som ses på några af de nu i fråga varande

1 Undset, anf. urb., sid. 341, fig. 66, m. fl.; jfr pl. XXIV fig. 9 (»brons
krona» från Hinter-Ponnneru, sid. 218) och Madsen, Broncealderen, 
Sutter, pl. 32 fig. 3.

2 Jfr lindset, anf. arb., sid. 337, fig. 59 (halsringen), och sid. 379, 
fig. 136 (spännet).
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halsringarna, liksom på andra föremål från den andra och tredje 
perioden.

Fig. 8—14 visa, att ringar af un nämnda typer ej äro mycket 
sällsynta på den skandinaviska halfön. De hafva hittats så väl på

Fig. 15. Halsring af brons. Danmark. 1/2.

Gotland och Öland samt i Götalands fastinndstrakter som i Svea
land och södra Norge.1 Denna omständighet är ett af de många

1 De fig. 13 afbildade knopparna till en vriden halsring äro funna 
vid Stråuäs i Strå socken, Aska härad, Östergötland (ej på Gotland, 
såsom genom tryckfel i Undsets atif. ari)., sid. 340, uppgifves); de 
förvaras i Statens Hist. Mus., n:o 6298. — Orig till fig. 14 för
varas i Bergens Museum; lindset, anf. ari)., sid. 340, fig. 67,
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bevisen tor, att fynd från jernålderns första århundraden — de 
feni närmast tore Kr. föd. — ingalunda arn så sällsynta, som 
mången ännu synes föreställa sig.

o. Jernålderns tredje period.

Den förromerska äldre jernålderns sista afdelning.
150 före Kr. föd.—tiden omkring Kristi födelse.

Till denna period, »Téue-tidens» slut, höra icke blott de ofvan 
omtalade spännena, hvilkas tillbakahöjda ända är sammanvuxen

Fig. 16. Téne-Jibula af brons. Stelland. Vi.

med bågen (fig. 16 och Förb. per., pl. 15 tig. 2), utan äfven en- 
eggade jcrnsvärd 1 och sköldbucklor af de typer, som fig. 1 och 5 
å sist anförda plansch samt tig. 17 här nedan visa.

1 Ett eneggadt svärd, som kanske hör till deli andra perioden, är funnet
i en graf på det gräffält vid Langaa på Even, som i det följande blir 
omtaladt. Denna graf innehöll dessutom bl. a. ett präktigt grekiskt 
bronskärl, hvars hankbeslag äro prydda med två Silenus-hufvud, och 
som uppgifves vara förfårdigadt omkring år 400 före Kr. föd. Det 
är emellertid möjligt, att kärlet är något yngre, och att det ganska 
länge varit i bruk, innan det nedsattes i grafven, hvilken således
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Tveeggade svärd med eller utan slida af jern funnos visser
ligen äfven under denna period, liksom under den föregående, men 
många af dem skilja sig från de äldre derigenom, att de öfverst 
på den långa tången hafva en rund knopp af jern eller brons.1 
Dessutom hade man nu eneggade svärd med tvärt förtjockad rygg 
samt många nitar dels i en tvärgående rad vid klingans bas, dels 
genom den temligen smala, svagt böjda och nära klingans rygg 
liggande tången. Slidan på dessa eneggade svärd har ej varit af

Fig. 17. Sköldbuckla och sköldhandtag af jern. Öfre Ålebäck, Öland. Vs.

jeru, men den har mången gång varit omgifven af ett par jern- 
beslag, som vid kanten haft runda öglor.

skulle kunna förskrifva sig från det 2:dra århundradet före Kr. föd. 
Då fyndet ännu står så enstaka, kan man ej med visshet afgöra den 
frågan. H. Petersen, Vognfundene i Dejbjerg Pr Hustega rdsm ose ved 
Ringkjöbing 1881 og 1883 (Kjöbenhavn 1888), sid. 42 och 45, fig. 
A 1 och A 3.

1 S. Anger, Das Gräber/eld zu Rondsen im Kreise Graudenz, i Abhand- 
lungen zur Landeskunde der Provini Westpreussen (Graudenz 1890), 
pl. 6 fig. 3: tveeggadt svärd, utan jernslida, men med rund jernknopp på 
tången och med sådana smala jernbeslag som å fig. 1 pl. 15 i Förb. 
per., funnet tillsammans med en sköldbuckla med stora, runda, data 
nithufvud.
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Sköldbucklor, hvilka ej äro kända från föregående perioder, 
fullnog under denna. De äro ej sådana breda, bandformiga, på 
midten halfkretsformigt böjda, på två sidor öppna sköldbucklor, 
som i Téne-fynden från mellersta Europa ofta förekomma,1 utan 
de äro trattformiga, med ganska breda brätten, i hvilka nitar med 
stora, platta, runda hufvud sitta. Midten är vanligen utdragen i en 
kortare eller längre spets.

Att sådana eneggade svärd och sådana sköldbucklor äro sam
tida med spännen af nyssnämnda typ, visas af flera fynd både i 
Skandinavien och i Norra Tyskland.

En af lektor Baehrendtz år 1893 undersökt graf vid Öfre Åle
bäck i Gårdby socken på Öland innehöll den här afbildade sköld
bucklan med dit hörande sköldhandtag (fig. 17) samt två eneggade 
jernsvärd, båda af nyssnämnda typ; det ena svärdet är bredare och 
något längre än det andra. Dessutom upptogos ur samma graf två 
spjutspetsar af jern och den fig. 4 å pl. 15 i Förb. per. afbildade 
kitteln af jern och brons. — En annan graf på samma gräffält inne
höll ett eneggadt svärd af samma typ (originalet till fig. 1 å ant', 
pl.), en sköldbuckla lik fig. 17, ett jernspänne (orig. till fig. 2 å 
samma pl.), m. fl. saker. Grafvarna på detta gräffält äro fyrsidiga 
stensättningar; liken äro brända.2

På Dovrås eller Dueås, Bornholm, har man i en liten stenkista 
jemte brända ben funnit en sköldbuckla af jern, till formen ganska 
lik Förb. per. pl. 15 fig. 5 och med stora nithufvud, samt två en
eggade jernsvärd = Förb. per. pl. 15 fig. 1, en jernkittel med en, 
ursprungligen väl två stora ringar, ett litet lerkärl, m. m.3 

Afven i Norra Tyskland äro dylika fynd gjorda.
Vid Rondsen i Westpreussen har man i en brandpil funnit en 

sköldbuckla af jern = Förb. per. pl. 15 tig. 5 tillsammans med en 
Töne-fibula från nu i fråga varande period, ett jernspjut, m. m.4

1 V. Gross, La Tene un oppiduni helvete (Paris 1886), pl. VII fig. 8, 13.
2 Dessa vigtiga fynd, resultaten af de omsorgsfulla undersökningar, som 

lektor Baehrendtz utfört med anslag af Vitterhets Akademiens Bergerska 
fond, förvaras i Statens Historiska Museum under n:o 9362.

3 Herbst i Annaler for nordisk oldkyndighed, 1849, sid. 386, pl. lil 
tig. 4—8. lindset (alif. arb., sid. 357) hänför fyndet till »den ro
merske epoke». — På Gotland är ock funnen en sköldbuckla = tig. 17 
jemte några svärd = Förb. per. pl. 15 tig. 1 (St. Hist. Mus. 8194).

4 Anger, Das Gräberfeld zn Rondsen, sid. 20; sköldbucklan är afbild ad 
pl. 2 fig. 2 och spjutet pl. 5 fig. 2.
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I en annan brandplet på samma gräffält lågo en dylik sköld
buckla, ett eneggadt jernsvärd alldeles likt det från Öfre Ålebäck, 
två spjutspetsar och en Téne-fibula m. m. af jern.1

Äfven sköldbucklor af en annan form funnos bär i Norden 
under de sista århundradena före Kr. föd. De voro liksom de 
förut omtalade af jern, men strutformiga (tig. 18). Originalet till

fig. 18 är funnet på det nyss omtalade graffältet vid Öfre Ålebäck 
på Öland; grafven innehöll dessutom ett eneggadt svärd af samma 
typ som. fig. 1 å pl. 15 i Fork. per., en spjutspets af jern, m. m. 
En dylik sköldbuckla är funnen vid Skovlyst i Kibe arnt jemte

1 Anger, ant', arb., sid. 18; sköldbucklan är afbildad pl. 4 fig. 1, svär
det pl. 4 fig. 3 och ett till fyndet hörande sköldbeslag pl. 8 fig. 12. 
— En sköldbuckla ganska lik fig. 18 här ofvan är också funnen vid 
ltondsen; alif. arb., pl. 2 fig. 1.
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ett tveeggad! Téne-svärd nied jernslida och rund bronsknopp på 
tången, en spjutspets af jern och ett lerkärl med brända ben.1 
Det bör härvid anmärkas, att en dylik sköldbuckla, likaledes af 
jern, är i Böhmen funnen tillsammans med ett eneggadt svärd 
och två spjutspetsar af jern, samt ett lerkärl med brända ben.2 *

I de äldre bornholmska brandpletterne förekomma mycket ofta 
»bältehakar» af jern (Fork. per., pl. 15 tig. 3). Flere gånger hafva 
de anträffats tillsammans med »trekantede» jernfibulor (= Fork. 
per., pl. 15 tig. 2),8 hvilka fynd således jemte flera andra visa, 
att sådana bältehakar voro i allmänt bruk under den nu i fråga 
varande perioden. Troligen hafva de redan under föregående 
period börjat användas.4

Det ofvan beskrifna fyndet från Öfre Ålebäck innehöll en 
ganska stor kittel af brons och jern (Fork. per., pl. 15 tig. 4). 
Flere andra sådana stora kärl från den förromerska jernåldern 
äro funna i södra Skandinavien; de flesta af dem höra troligen 
till denna period. Några äro af jern, andra af brons och rikt 
prydda.5 Afven det präktiga silfverkärlet från Gundestrup i Jyl
land hör utan tvifvel till denna period.6 * Det sistnämnda är främ
mande arbete; flere af de simpla kärlen, utan ornament, äro må
hända förfärdigade här i Norden.

185

1 lindset, ullf. arli., sid. 366 (svärdet är afbildadt 6g. 123).
2 lindset, anf. arti., sid 94 (sköldbucklan är afbildad pl. Xlii flg. 9).
8 Vedel, Bornholms oldtidsminder og oldsager, sid. 311—315 (Kane

gård, A 21, C 47, 131, 135), m. 6.
4 Vedel, anf. arb., sid. 314 (Kanegård, C 72, 78), m. fl. De jern- 

flbulor med pedor af brons eller jern på bågen, tillsammans med 
hvilka bältehakar flera gånger hittats, höra till slutet af den andra 
och till den äldre delen af den tredje perioden.

0 lindset, anf. arb., sid. 357, 370 o. följ. — H. Petersen, alif. arb.,
sid. 39 o. följ. — Vedel, Bornholms oldtidsminder og oldsager, sid.
100, flg. 211.

R Muller, Det store sölvkar fru Gundestrup i Jylland, i Nordiske for- 
tidsminder, höft. 2. — Den franske fornforskare!! Salomon Reinach 
anser Gundestrupkärlet vara mycket yngre och höra till folkvandrings- 
tiden, flera hundra år efter Kr. föd.; L'Antropologi^, 1894, sid. 456. 
Af skäl, för hvilka jag på annat ställe (Nordisk tidskrift, 1893, sid. 
246 — 250) redogjort, och hvilkas bevisningskraft jag fortfarande anser 
vara afgörande, betraktar jag Gundestrupkärlet som ett galliskt arbete 
»från tiden omkring Kristi födelse, kanske snarare något före än efter 
vår tideräknings början.»
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Tre kittlar, hvilka liksom den från Öfre Ålebäck haft botten 
af brons och öfre delen af jern,1 äro jemte brända ben upptagna 
ur grafvar på graffältet vid Langaa på Fyen.

Den ena af dessa kittlar innehöll bland annat ett tveeggadt 
jernsvärd med slida af jern (Téne-typ) och en sköldbuckla af jern, 
trattformig, med spets och stora nithnfvud. Svärdet har öfverst på 
tången en rund bronsknopp, hvilket vi sett vara fallet äfven med 
andra svärd från den tredje perioden.2

Den andra kitteln stod i samma graf som ett lerkärl, hvilket 
under örat är prydt med tre i trekant stälda halfklot, som äro 
inifrån tryckta utåt, medan leran var fuktig.3 Ett med tre på 
samma sätt stälda halfklot prydt lerkärl, som är funnet på Sel
land, innehöll jemte brända ben två Téne-fibulor af brons.4

Den tredje kitteln från Langaa är funnen i en graf, som upp
täcktes 1877 och dessutom, jemte brända ben, innehöll: flera brons
kärl, af hvilka åtminstone ett är romerskt och af en form som vi 
strax skola närmare betrakta; 4 lerkärl, utan sirater; 2 spiral- 
fingerringar af guld (ovanlig typ); en mängd beslag och andra 
stycken, af brons och jern, hörande till en vagn; 4 eneggade jern
svärd; 2 strutformiga sköldbucklor af jern; m. m.5

Den stora likheten mellan dessa beslag och dem som ses på 
två ur en mosse vid Dejhjerg i Jylland upptagna vägnar6 visar, 
att äfven de senare måste vara förfärdigade under nu i fråga 
varande period.

Ett af de i den sist omtalade grafven vid Langaa funna brons- 
kärlen7 har kring mynningen sådana äggstafsornament som fig. 19. 
Flera dylika kärl, hvilka tydligen alla äro införda från Italien, 
hafva anträffats här i Norden.8 De förekomma i förbindelse dels

1 Dylika kärl finnas äfven i Tyskland. lindset, anf. arb., sid. 124, 
pl. XV fig. 1.

2 Petersen, anf. arb., sid. 43 och 47, fig. B 1 och B 2.
3 Petersen, anf. arb., sid. 44 — 47, fig. 3 a och 3 b.
4 lindset, anf. ari)., sid. 377, fig. 134 (kärlet) och 135 (den ena fibulan).
° F. Sehested, Fortidsminder og oldsager fra egnen om Broholm (Kjöben

havn 1878), sid. 172, pl. XXXVII—XXXIX. — Kitteln har botten 
af brons och öfre delen af jern, enligt Petersen, anf. arb., sid. 
48, not.

6 Petersen, anf. arb.
7 Sehested, anf. arb., pl. XXXVII fig. 59 d.
8 Neergaard, i Århöger, 1892, sid. 278, 279, fig. 40.
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med föremål karakteristiska för slutet af vår förromerska äldre 
jernålder, dels med arbeten från början af den tid, som vi kalla 
den romerska äldre jernålder!!.

Såsom fynd af det förra slaget kunna, utom det från Langaa, 
följande två anföras.

En af grafvarna vid Rondsen i Westpreussen innehöll, jemte 
brända ben, en bronsskål alldeles lik tig. 19 (utan palmetter 
under handtagen) samt en Téne-fibula af jern m. fl. saker.1

Originalet till tig. 19 (sorn ej heller har palmetter under hand
tagen) är funnet i en graf vid Lilla Sojvide i Sjouhems socken 
på Gotland jemte ett bronsspänne (= tig. 20), en spjutspets af jern, 
bitar af ett lerkärl, m. m.2 * *

Fig. 19. Italienskt bronsfat. Sojvide i Sjonhems socken, Gotland. 7* och 1/i.

A andra sidan kunna bland fynd af liknande bronskärl i för
bindelse med arbeten från det första århundradet efter Kr. föd. 
nämnas de vid Stangerup, Byrsted och Stilling.

En graf vid Stangerup på Falster innehöll ett bronsfat likt fig. 
19, men med spår efter pålödda palmetter under handtagen, samt 
en romersk bronsskopa (»kasserolle») lik Förb. per., pl. 16 fig. 6, 
och en romersk bronskanna nied klöfverbladliknande mynning.8

Ett dylikt bronsfät på låg fot, med pålödda palmetter under 
handtagen, är funnen vid Byrsted i Jylland tillsammans nied ett

1 Anger, Dan Grah/eld lii Rondsen, pl. 22, sid. 19.
2 St. Hist. Mils. 4539. — Sv. forns., fig. 378, 379; Montelius, Sveriges

historia, 1, sid. 182, 1ig. 244.
2 Århöger, 1892, sid. 278—282, tig. 43 (kunnan).
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silfverspänne (fig. 30) från det forsta århundradet efter Kr. föd., 
två präktiga romerska silfverbägare, m. m.1

Vid Stilling i Jylland har man också funnit ett dylikt brons- 
fat i förbindelse med spännen af samma tyj» som det sistnämnda, 
bronsbeslag till dryckeshorn, m. m.2

Att bronskärl infördes hit till Norden från Italien vid tiden 
omkring Kristi födelse och under århundradet derförut, kan ej 
väcka förundran, då vi erinra oss, att redan långt derförut, under

Fig. 20. Spänne af brons. Kastlösa, Öland. Vi.

bronsåldern, dylik import egt rum. Ett präktigt italienskt brons
kärl, hvilket bevisligen tillhör tiden före vår tideräknings början, 
är funnet på Möen.3 Det är alldeles likt ett, som vid Wald- 
Algesbeim nära Rhein anträffats tillsammans med flera andra ar
beten från sistnämnda tid.4

Att den nu i fråga varande perioden, den tredje af vår jern
ålder, verkligen omfattar tiden närmast före Kr. föd., visas icke

Fig. 21. »Spänne af brons. Sojvide i Sjonhems socken, Gotland. Vl.

blott af det nära samband mellan denna period och det första år
hundradet efter Kr. föd., örn hvilket de nyss omtalade bronsfaten 
(fig. 19) vitna. Det visas äfven deraf, att de för denna period

1 Worsaae i Annaler för nord. oldkynd., 1849, sid. 396, pl. VI, samt 
Nordiske oldsager, fig. 299 (bronsfatet), 388 (spännet) och 313 (den 
ena bägaren).

2 Engelhardt, Nydaln mosefund (Kjöbenhavn 1865), sid. 59, n:o 29.
3 Worsaae, Nordiske oldsager, fig. 296. — lindset, anf. arb., 3id. 378, 

fig. 137.
4 E. ans'm Weerth, Der Grabfund von Wald-A]g esit ehn (Bonn 1870).
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karakteristiska spännena (»Téne-fibulorna»), hvilkas tillbakaböjda 
ända är sammanvuxen med bågen, på grund af flera omständigheter 
måste hänföras till mansåldrarna närmast före Kr. föd.

En sådan omständighet är, att dessa spännen befinnas vara 
de närmaste typologiska förutsättningarna för de spännen, som 
tillhöra tiden omedelbart efter Kr. föd.

På sådana Téne-fibulor som fig. 20 och 21 kan man ännu se, 
huru den främre ändan varit böjd bakåt och uppåt, hvarefter den

Fig. 22. Spänne af jern. Bornholm. 2/s.

småningom växer tillsammans med bågen (fig. 22). Spännen af 
typen fig. 23, hvilka vid törsta ögonkastet kunna synas vara 
väsentligen lika de förra, äro dock i detta afseende betydligt olika 
dessa: den främre, tillbakagående ändan är nämligen ej längre 
böjd uppåt, utan nedåt, bildande hylsan för nålens spets. Det 
enda minne af den föregående utvecklingen, som numera finnes qvar, 
är en tvärgående upphöjning uppe på bågen, på den plats der det

Fig. 23. Spänne af brons. Endre, Gotland. 1/i.

band en gång funnits, som förenat den tillbakaböjda ändan med 
bågen. Denna upphöjning tinnes länge qvar; den växer till och 
med ut till en ganska hög, tvärgående kam (fig. 30).

Att spännen på det stadium som fig. 24 angifver höra till den 
förra hälften af sista århundradet före Kr. föd., — såvida de ej, 
örn man afser deras till verkningstid, äro ännu något äldre, — 
framgår också af ett fynd från Lauterach i Vorm-]berg, der man 
hittat två med en kedja förbundna spännen af denna typ (fig. 24) 
tillsammans med 3 keltiska och 24 romerska mynt, lii. fl. saker.
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De sistnämnda mynten äro präglade mellan åren 250 och 80 före 
Kr. lod. (Run. åld., sid. 251).

Fig. 24. Ett pär af en kedja förenade bronsspännen. Lauterach, Voralberg. 1ji och Va.

Fynd från denna period hafva till stort antal anträffats i Dan
mark, såväl på öarna som i Jylland.
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Äfven från södra Sverige äro många sådana fynd kända, både 
graffynd och andra (fig. 25—27). Särskildt har man på Oland och 
Gotland upptäckt en mängd grafvar från denna tid.1 Ett af direk
tör Nordin undersökt gräffält vid Bläsnungs i Vestkinde socken på 
Gotland förtjenar särskild uppmärksamhet (fig. 28).2 På den vest- 
ligaste delen af detta fält, af hvilket Nordin meddelat en karta 
utvisande hvarje grafs läge, lågo några grafvar, som voro äldre än 
jernålderns början; derefter kom en mängd grafvar från den för- 
romerska äldre jernålder!!, så vidt man kan se, alla från den tredje 
perioden; öster derom lågo talrika grafvar från den romerska äldre 
jernåldern; och östligast några från den yngre jernåldern. Graf- 
varna på detta fält visade sig således vara äldst vid ena ändan 
och yngst vid den andra, åtagande i ålder ju mer man kom 
österut.

På Sveriges fastland äro också fynd från denna period gjorda, 
de nordligaste — som jag nu kan påminna mig — i Vestergötland,3 
Östergötland4 5 och Upland (fig. 12).8

Vi se af det föregående, att minnen från den del af jernåldern, 
som ligger bakom Kristi födelse, nu äro till ett mycket stort antal 
kända, samt att de visa sig höra till flera olika perioder. De 
flesta af dem hafva blifvit funna eller bekanta under de allra 
senaste årtiondena, och en stor mängd af dem först under det 
senaste. Hvad vi nu känna af sådana minnen är naturligtvis en 
obetydlig del af det som dessa perioder lemnat efter sig, i synner
het som grafvarna hvarken genom sin beskaffenhet eller sitt inne
håll äro egnade att ådraga sig uppmärksamheten. Huru mången 
till denna tid hörande graf innehållande brända ben, några simpla 
lerkärlsbitar och några förrostade jernlemningar kan icke hafva 
blifvit påträffad utan att lia kommit till någon forskares kännedom, 
emedan innehållet förefallit värdelöst? Och huru mången graf, 
om hvilken verkligen beskrifning finnes i den arkeologiska littera-

1 lindset, anf. arb., sid. 415 o. följ.
2 Nordin, i Sv. Fornm.-för:s tidskrift, band 6 sid. 1 och 113, samt 

band 7 sid. 33 och 87 (med karta).
3 Montelius, Från jernåldern, pl. 5 fig. 12. — Sv. Fornm.-för:s tidskr., 

band 6 sid. 80 (och fig. 9).
4 Sv. Fornm.-för:s tidskr., band 6 sid. 79, 80.
5 Månadsbladet, 1884, sid. 11, fig. 2.



turén eller i museernas arkiv, kan icke höra till denua tid, ehuru 
vi ej veta det, emedan innehållet är alltför litet upplysande om 
åldern.

Det allra mesta af det, som från de nu i fråga varande perio
derna anträffats här i Norden, visar sig vara inhemska arbeten, 
emedan typerna icke återfinnas utom det nordiska området, men 
inom detsamma ej sällan förekomma.

Vi se således, att jernålderns fem första århundraden här i 
Skandinavien redan nu äro ganska väl kända, att de blifva det 
allt bättre för hvarje år, och att man ej i frånvaron af fynd från 
den tiden kan söka någon invändning mot den åsigt, som jag för 
tio år sedan uttalade örn jernålderns början här senast omkring 
500 år före Kr. föd.
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4. Jernålderns fjerde period.

Den romerska äldre jernålderns förra del.
Från tiden omkring Kristi födelse till omkring år 200.

Om vi jemföra spännena från denna tid med dem från före
gående period, visar sig en karakteristisk skilnad mellan dem 
deruti, att nästan alla spännen från den fjerde perioden vid den 
främre ändan — der nålens spets finnes — hafva en aflång lodrätt 
stående skifva, hvars nedre kaut är omböjd till en hylsa, i hvilken 
nålspetsen lägges. I stället för denna skifva hafva de äldre spän
nena en mer eller mindre tresidig öppning, bildad genom bakåt- 
böjuingen af bågens främre del.

Den högt förtjente danske fornforskaren, kammarherre Vedel, 
har på följande sätt, med begagnande af det i de bornholmska brand- 
pletterne samlade rika materialet, uppvisat öfvergången från den 
ena formen till den andra: »Mot slutet af den tid, då dessa spännen 
(Töne-fibulorna) voro allmänna, i synnerhet på grafplatser, der de 
redan äro starkt blandade med äldre typer, visa sig åtskilliga af- 
vikelser från den vanliga formen, hvilka antyda en öfvergång till 
den nya. Det öppna hålet innanför spetsen börjar fyllas; antingen 
bildas det midt i hålet en liten upptill och nedtill fästad ring
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(fig. 29),1 eller små böjda tenar synas tvärt öfver hålet, (tig. 21, 
23 och 30), eller hålet fylles af en skifva, som blott är genom
bruten af några småhål,2 eller slutligen ses endast några prickar 
eller streck på denna skifva för att angifva, hvar de försvunna 
öppningarna funnits.»

Det förtjenar påpekas, att det var ett spänne af nu i fråga 
varande öfvergångsform (fig. 30) som låg i den förut omtalade

Fig. 29. Främre delen af ett spänne. Bornholm. Vi.

grafven vid Byrsted tillsammans med ett bronsfat af samma typ 
som fig. 19 (ehuru med palmetter under öglorna). Afven det ofvan 
omnämnda fyndet från Stilling innehöll ett dylikt bronsfat och två 
spännen lika fig. 30.

Dessa öfvergångsformer tillhöra årtiondena före och efter 
Kristi födelse.

Något yngre äro sådana spännen som fig. 31, med alldeles 
fyld Hålskifva och med en rundtorn bågen gående upphöjning, som 
är ett minne af den ring, hvilken på Téne-fibulorna förband den 
tillbakaböjda spetsen med sjelfva bågen. Annu något yngre äro, 
i allmänhet, de spännen af liknande form, på hvilka den tvär

1 Vedel, ant. arfi., sid. 80, fig. 125.
2 Se äfven fig. 117 i Antiqvarisk tidskrift, för Sverige, del 4.
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gående upphöjningen nästan eller helt och hållet bortfallit på under
sidan och endast finnes qvar på Öfversidan (tig. 32), men der ofta 
är ganska hög och bred.

Annu något yngre äro sådana spännen som fig. 33 och 34.
Spännen af typerna fig. 31 och 32 höra till midten och senare 

hälften af det första århundradet efter Kr. föd. Detta visas ej

Elg. 31. Spänne af brons. Bornholm. Vå

hlet af deras nära frändskap till typen fig. 30 utan ock deraf, att 
de flera gånger förekommit i fynd, som dessutom innehållit romerska 
arbeten från nyssnämnda tid.

Bland dessa romerska arbeten böra särskildt nämnas sådana 
»hronsskopor» (fordom af de danske fornforskarne vanligen kallade 
»kasseroller») som fig. 6 å pl. lö i Fork. per. samt fig. 35 här

Fig. 32. Spänne af jern. Broholm, Fyen. */i.

nedan. Dessa bronsskopor, med handtaget slutande i en af ett 
rundt hål genombruten rundel, höra till det första århundradet 
efter Kr. födelse. Att de varit i bruk redan vid eller kort efter 
midten af nämnda århundrade, se vi deraf, att många dylika 
hittats bland ruinerna af de år 79 efter Kr. f. förstörda städerna 
Hcrculaneum och Pompeji. Att de i Skandinavien funna brons
skoporna, eller åtminstone många af dem, verkligen höra till samma
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tid, framgår icke blott af den fullkomliga öfverensstämmelsen i 
formen utan än tydligare deraf, att flera af de i Norden anträffade 
bära alldeles samma fabriksstämpel (T. CIPI. POLIBI. F.) som 
flera af de ur de två nyssnämnda syditalienska städernas miner 
uppgräfva1 och derigenom visa sig hafva utgått från samma fa
brikants verkstad.2

Fig. 33. Spänne af brons. Vestergötland. lji.

Bronsskopor af denna typ äro flera gånger funna tillsammans 
med spännen, som ungefär likna fig. 32, både i norra Tyskland 
och Skandinavien. Såsom exempel härpå kunna anföras fynden vid

1 Hostmann, Der Urnetifriedhof bei Darzau, sid. 61, not 1. — lindset, 
Iscrizioni la fine ritrovate nella Scandinavia, i Bullettino dell’ Instituto 
di Uorrispondenza archeologica, 1883, sid. 235.

2 Utom de från Herculaneum och Pompeji äro följande bronsskopor af 
nu i fråga varande form med nämnda fabriksstämpel funna: en i 
Ungarn (nu i Museet i Ziirich); Hostmann, anf. arb., sid. 61, not 1; — 
två i Rheiutrakten (Gellep och det romerska lägret vid Grimmlinghausen); 
J. Klein, Die kleineren inschriftlichen Denkmäler des Bonner Provinzial- 
museums, i Jahrbucher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rhein- 
lande, LXXXX (Bonn 1891), sid. 37, 38, fig. 14; — två i Yorkshire, 
norra England; Archceologia, XLI, sid. 325 och pl. XV; — en i 
Dowalton Lööh Crannog, Wigtownshire, Skotland; Catalogue of the 
National Museum of Antiquities of Scotland, Edinburg 1892, sid. 253, 
med afbildning; — en vid Amelinghausen, Luneburgerkretsen, Han
nover; Zeitschrift d. hietor. Vereins f. Niedersachsen, 1854, sid. 42; 
— en vid Cossin nära Pyritz i Hinter-Pommern; Baltische Studien, 39 
sid. 134, pl. XVI fig. 9; — en vid Monbjerg nära Horsens i Jylland; 
Arböger f. nord. oldkynd., 1871, sid. 432, not; — en vid Sver
kilstorp på Selland; Undset, Iscrizioni taline, sid. 235; — en 
vid Stangerup på Falster; Arböger f. nord. oldkynd., 1892, sid. 
281.
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Amelinghausen i Hannover och Zirzlaff på ön Wollin;1 samt fyndet 
vid Broholm på Fyen.2

Afven andra romerska arbeten från det Ira århundradet efter 
Kr. f. äro funna med fibulor af samma typ. Så är bl. a. förhål
landet i fynden från Hagenow och Sehwinkendorf i Meklenburg.3 
Ett spänne alldeles likt det från Sehwinkendorf har vid Xanten, 
nära Rhein, der ett romerskt läger »Castra veterås länge stod, 
blifvit funnen i en graf, som både genom mynt och andra med 
inskrift försedda föremål visat sig vara från Tiberii tid, således 
från förra hälften af det Ira århundradet.4

För frågan om åldersförhållaudet mellan de olika fibula- 
typerna fig. 31—34 är det redan omnämnda graffältet vid Darzau5 6 
i Hannover af stor vigt. Här voro omkring 350 grafurnor, inne-

Fig. 34. Spänne af brons. Öland. '/i.

hållande brända ben, nedsatta i rader, som med 4 fots mellanrum 
gingo från öster till vester; i hvarje rad stodo urnorna ungefär 3 
fot från hvarandra.0

1 Amelinghausen: se not 2 å föreg. sid. — Zirzlaff: Verhandlungen d. 
Berliner Anthropol. Gesellschaft, 1892, sid. 498, fig. 1 (skopa), 5 
och 6 (fibulor).

2 Sehested, Fortulsminder og oldsager fra egnen örn Broholm, sid. 1G3, 
pl. XXXV fig. 55 d (handtag till en skopa) och m (Abula).

3 Hagenow: Mekienb. Jahrbiicher, 8 sid. 38 följ. och en pl. — Schwin- 
kendorf: i samma band, sid. 51. Jfr Hostmann, alif. arb. sid. 26, 63.

4 Hostmann, anf. ari)., sid. 65. — Fiedler, Denkinåler von Castra 
vetera (Xanten 1839), pl. V fig. C.

° Christian Hostmann, Der Urnell/Hedli of bei Darzau in der Provinz 
Hannover (Braunschweig 1874).

6 Hostmann, anf. arb., sid. 4.
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De sydligaste raderna visade sig vara äldst, nied sådana spän
nen som tig. 31 oell pl. 16 tig. 3 i Förb. per.

Midt på graffaltet fann man spännen lika tig. 36, och i de 
nordligaste raderna sådana spännen som fig. 37—39, samt runda, 
emaljerade spännen.1 * * 4

Fig. 35. Romerskt bronskärl. Skåne. Vs.

Att de äldsta vid Darzau uppgräfda spännena höra till den 
förra hälften af lia århundradet efter Kr. föd., hafva vi redan sett. 
De yngsta förskrifva sig från tiden omkring år 200.

1 Hostmann, anf. arb., sid. 59, 60. — 1 den sydligaste, äldsta delen af
graffaltet funnos spännen lika pl. Y1I fig. 1, 2, 8—12 och pl. VIII
fig. 10 i Hostmanns anf. arb.; mot midten af graffaltet träffades så
dana som voro lika pl. VIII fig. 6—9; derefter kom en trakt utan 
spännen; norr derom hade spännena sådana former som pl. VII fig. 
13, 15—17, 26 och pl. IX fig. 3, 4; mot norra ändan af graffaltet 
slutligen lågo spännen lika pl. VII fig. 14, 22—25, pl. Vill fig. 2,
4 och pl. IX fig. 6, äfvensom de runda emaljspännen som äro af- 
bildade pl. VIII fig. 11 och 12.
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Sådana spännen som fig. 88 äro nämligen funna på en romersk 
lägerplats vid Asberg, nära Meurs, i nedre Rheintrakten, tillsam
mans med mynt af Trajanus och Antoninerna.1 2 3 Oell de i den 
nordligaste delen af graffältet vid Darzau upptagna emaljspännena 
höra utan tvifvel till slutet af det 2:a eller början af det 3:dje år
hundradet,2 emedan mycket liknande emaljspännen lågo i grafvar

IWO

Fig. 36. Spänne af silfver. 
Darzau, Hannover. 1/i.

vid Flavion, mellan Dimont oell Philippeville i Belgien, hvilka 
innehöllo mynt af Antoninus Pius och hans företrädare; de yngsta 
mynten på hela graffältet vid Flavion voro af Commodus (f 192).3

1 Höstman!), alif. nrb., sid. 71.
2 Höstman!), ant. arb., sid. 72.
3 Host.mann, ant. arb., sid. 73. — Eug. del Marino], Fouilles au 

cimetiere des lliats et dans quelques localités voisines, å Flavion,
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Då Hostmann anser midten af det 3:dje århundradet beteckna 
slutet af den tid, som graffältet vid Darzau tillhör,1 synes han 
mig snarare hafva angifvit en något för sen än en för tidig tid
punkt.

Ett annat gräffält, som för den nu föreliggande frågan — lik
som för flera dermed beslägtade — har stor betydelse, är det vid 
Kannikegård på Bornholm (fig. 41). På den släta marken ofvan
för och tätt vid randen af en ganska brant sluttning hafva här 
omkring 1,000 grafvar blifvit undersökta; af dem voro ungefär 
800 brandpletter. De fynd, som i dessa grafvar anträffats, hafva 
varit så betydliga, att kammarherre Vedel kunnat om detta gräf
fält säga, att det har »lemnat öfver hälften af alla de fornsaker 
från den äldre jernåldern, som öfver hufvud äro tillvaratagna på 
Bornholm».2 Under sådana förhållanden bör ett närmare studium

Fig. 40. Spänne af brons. Bornholm. 2/s.

af graffältet vid Kannikegård kunna vara af stor vigt för den fråga, 
med hvilken vi nu sysselsätta oss. Det visar sig ock lätt, att 
detta är fallet.

Graffältet har sin längsta utsträckning ungefär från norr till 
söder. Till en stor del på grund deraf, att grafverna på många 
ställen blifvit förstörda före den af Vedel anordnade planmessiga 
undersökningen,3 kunna nu flera olika grupper urskiljas; men vi 
böra ihågkomma, att af nyss angifna grund en sådan skilnad uppen

i Annelies de la Société archéologique de Nannie, 7 (Narmo- 1861), 
p. 1 och pl. I—VII.

1 Hostmann, anf. arb., sid. 75.
2 Vedel, Bornholms oldtidsminder og oldsager, sid. 328.
3 De ställen, der grafvar en gång funnits, men blifvit förstörda, äro på 

planen (fig. 41) utmärkta med en skuggning.
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barligen icke varit ursprunglig, åtminstone icke på alla de ställen, 
der den nu visar sig.

Vedel har med prisvärd noggrannhet angifvit, hvad som upp
tagits ur hvarje graf, och med hjelp af hans goda fyndbeskrifningar 
kunna vi se, att den norra delen af grada]tet är äldst, samt att

b

Fig. 41. Plan af graff ål t et vid Kannikegård, Bornholm.

grafvarne blifva allt yngre, ju längre söderut de ligga. Att detta 
endast gäller förhållandet i stort, och att icke hvarje graf, som 
ligger söder örn en annan, är yngre än denna, torde knapt behöfva 
särskildt påpekas.

Deremot bör uppmärksamheten fästas på det sätt, hvarpå Vedel 
sammanfört de särskilda spänneformerna i vissa grupper, »typerna
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A, B, Ct> etc. Till typen A för hail alla dc spännen, som här 
kallats »Téne-fibulor». Typen B, »baudformade Abidora, omfattar 
icke blott sådana större bronsspännen som fig. 31 och 40, utan

äfven sådana smärre, korta, breda och platta spännen af brons 
eller jern som fig. 42 och 43, hvilka äro yngre ej blott än de nyss
nämnda utan äfven än de af Vedel som typen C betecknade (fig.

Fig. 43. Spänne af brons. Bornholm. 2/s.

33 och pl. 16 fig. 3 i Förb. per.). De flesta spännen af typen C 
äro deremot samtida med flertalet af de stora bronsspännena af 
typen B. Med typen D menar Vedel sådana »fibulor med kors-

Fig. 44. Spänne af brons. Bornholm. 2/s.

formad båge» som fig. 44; dessa äro tydligen samtida med många 
af de korta spännena af Vedels ii-typ (fig. 43). Till typen E för 
Vedel slutligen »hvälfda fibulor» af samma form som fig. 45.



Vi skola nu först betrakta innehållet i brandpletternc vid 
Kannikegård.

Inom den nordligaste gruppen (A') har man i de allra flesta 
grafvarna funnit sena Téne-fibulor och bältehakar. Några få hafva 
innehållit sådana bronsspännen som fig. 40 och pl. 16 fig. 3 i Fork. 
per.; i en enda graf lågo jernspännen af en yngre form.

Grafvarna i följande grupp, närmast sluttningens kant (A"), 
hafva likaledes lemnat en stor mängd Téne-fibulor, men tillika ett 
icke obetydligt antal spännen af Vedels typer B och C, de flesta 
hörande till de äldre formerna; man har här till och med funnit 
några spännen lika fig. 31.

Ingen af alla de andra grafgrupperna har deremot innehållit 
en enda graf med Téne-fibulor eller andra för den förromerska 
jernålder!! karakteristiska föremål.
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Fig. 45. Spänne af brons. Öland. Vi.

Gruppen B, belägen längre från sluttningens kant än A" och 
troligen redan af detta skäl något yngre, har endast lemnat spän
nen af Vedels typer B och C.

Afven den närmast söder örn A" belägna gruppen C har så 
godt som uteslutande lemnat spännen af typerna B och C; deras 
antal är ganska stort. En enda graf (n:o 87) innehöll ett spänne 
af senare form.

Gå vi längre söderut, finna vi visserligen äfven i gruppen B 
nästan inga andra spännen än af typerna B och C, men de flesta 
äro korta och breda, ej få af jern. I en graf (u:o 139) låg, jemte 
ett spänne af typen C och ett bandformadt jeruspänne, ett brons
spänne med korsformad båge (typ D). Äfven i denna grupp var 
det en enda graf (n:o 142), sorn innehöll ett spänne af senare 
form.
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På samma sätt som den längre från sluttningens rand be
lägna gruppen B visade sig vara yngre än A'', så finna vi, att den 
längre inåt liggande brandplet-gruppen E är yngre än de randen 
följande grupperna H. Emedan nästan inga brandpletter funnos i 
grupperna F och G, lemna vi dem för ögonblicket å sido.

I hög grad anmärkningsvärdt är deremot förhållandet i de 
tre grupperna H. Den nordligaste af dessa grupper (ff) innehöll 
inga andra spännen än af typerna B och C. Men dessa spän
nen äro så godt som alldeles försvunna i de två andra med H 
betecknade grupperna (H" och JET"). Der fann man endast ett 
»litet bandformadt jernspänne» (n:o 235) och två små bronsfibulor 
= fig. 43 (n:o 243), för öfrigt inga andra spännen än af typerna 
D och E.

Brandplet-gruppen E har gifvit följande spännetyper: ett »litet 
bandformadt» jernspänne (n:o 156), ett spänne af typen D (n:o 159), 
men för öfrigt endast typer yngre än D och E.

Afven i gruppen I hafva brandpletterne ej innehållit andra 
spännen än sådana af dessa yngre typer.

Sistnämnda typer, eller med dem samtidiga, äro också de enda 
som upptagits ur de kistor, hvilka i ganska stort antal funnos i 
grupperna F, G och K.

De yngsta spännen, som upptagits på Kannikegårds gräffält, 
äro ett spänne från det 5:te århundradet (grafven 365 i gruppen 
L),1 samt 2 ännu yngre spännen, i form af ett fyrbent djur.2 De 
två sistnämnda lågo jemte obrända ben i en stenkista af mans- 
längd (n:o 195) i den lilla gruppen G, mellan D och sluttningens 
raud.

Med undantag af de tre sist omtalade spännena har man i 
grafvarna vid Kannikegård icke funnit något spänne, som enligt min 
åsigt är yngre än det 4:de århundradet.

Af det nu anförda, — äfvensom af en mängd andra fynd, för 
hvilka ingen redogörelse här kan, af brist på utrymme, lemnäs, — 
framgår, att sådana spännen som fig. 31—33 och 40 äfven här i

1 Vedel, ant. arb., lig. 306.
2 Det ena af dessa spännen är afbildadt i Vedels anf. arb., fig. 340 

(och i Årböger f. nord. oldkytid., 1890, sid. 52 fig. 12), det andra 
har varit dylikt, men något mindre.



Skandinavien tillhöra det l:a århundradet efter Kr. föd. och sådana 
spännen som fig. 36—39, 42—45 det 2:a; de yngsta af dessa 
typer tillhöra tiden omkring år 200 och hafva naturligtvis varit i 
bruk äfven i början af det 3:dje århundradet.

Till detta resultat kommer man vid ett direkt studium af de 
fynd, som innehålla dylika spännen; men vi få en bekräftelse på 
riktigheten af det resultatet, om vi taga den långa, på skiftande 
former rika utveckling i betraktande, som de nordiska spännena 
hafva att uppvisa före det 4:de århundradet, då vi, såsom af det 
följande kommer att visa sig, ånyo hafva säkra hållpunkter för 
den absoluta kronologien.

Då åldern af de till den första perioden hörande spännena så
lunda blifvit närmare bestämd, är dermed äfven åldern af de in
hemska arbeten faststäld, som pläga hittas tillsammans med sådana 
spännen.

Här är naturligtvis ej tillfälle att redogöra för alla de in
hemska typer, hvilkas ålder man på detta sätt kan bestämma. Vi 
skola endast dröja vid några, som i ett eller annat afseende äro 
af särskild betydelse.

Bland prydnader kunna de »päronformiga»1 berlockerna (fig. 
46) vanligen af guld, förtjena att betraktas. I afseende på dem, 
liksom på några andra fornsaksformer, Ilar direktör Muller visser
ligen redan i sin afhandling örn »En tidsadskillelse niellera fun- 
dene fra den Hildre jernålder i Danmark»2 visat, att de höra till 
de första århundradena efter Kr. lod., den tid som jag kallar den 
4:de perioden af vår jernålder; men den fråga, jag skall söka 
besvara, är, om man ej ännu närmare kan bestämma deras ålder. 
Nämnda period omfattar två hela århundraden. Kan man se, huru
vida dessa berlocker — och de andra föremål, om hvilka vi sedan 
skola tala, — förskrifva sig från det ena eller det andra af dessa 
århundraden?

Den fig. 4 å pl. 16 i Förb. per. af bildade guldberlocken är 
af mig funnen i en graf vid Öfverbo i Varnhems socken, Vester-
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1 Nu är således ej fråga om sådana guldberlocker som fig. 366 och 
367 i Sv. forns. En liten guldberlock, hvilken i likhet med den fig. 
366 i Sv. forns, afhildade är nästan klotformig, hör till Thorsbjerg- 
fylidet. Engelhardt, Thorsberg mosefund, pl. 4 fig. 15.

2 Årböger f. nord. oldkynd., 1874.
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götland, som dessutom innehöll två spännen af silfverbelagd brons 
(det ena afbildadt fig. 3 å ant', pl.), ett tredje spänne af brons,

206

Elg. 46. Guldberloclc. Lerkaka, Öland. 1/i.

Elg. 47. Hake af silfver. Öfverbo, Vestergötland. Vi. Fig. 48. Nål af brons.
Öfverbo, Vestergötland. Vi.

en liten dubbelhake af silfver (tig. 47), en nål af brons (fig. 48), 
samt några glasperla]-; liket var abråndt.1

1 Statens Hist. Museum, n:o 8058; Ny illustrerad tidning, 1886, sid. 
369, 371.



Dylika berlocker — de flesta af guld, ofta iner eller mindre 
silfverblandadt (»electrum»)1 — hafva äfven vid många andra till
fällen, i Skandinavien och nordligaste Tyskland, anträffats till
sammans med spännen af samma typ som de två nyssnämnda 
från Öfverbo, eller af mycket närstående typer. Såsom exempel 
härpå kunna anföras:2

från Norge: fynden vid Leikvold i Tune, Smålenenes arnt, och 
Lunde i Eker, Buskeruds arnt;3

från Danmark: fynden vid Odense och Broholm på Fyen, 
Tjaereby på Selland och Vallegård på Bornholm;4

samt från nordligaste Tyskland: fynden vid Darzau i Hanno
ver, Milow i Priegnitz (norra Brandenburg, nära gränsen till Mek
lenburg) och Wotenitz i Meklenburg.5

Emedan sådana berlocker, så vidt jag vet, ej hittats tillsam
mans med spännen af andra slag, särskildt ej med spännen af 
yngre typer, och emedan de spännen, med hvilka de hittats, höra
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1 Att electrum hos romarne utom andra betydelser hade den af guld 
blandadt med en viss qvantitet (egentligen 20 %) silfver, visar föl
jande yttrande af Plinius (N. H. XXXIII, 23): »Omni aure inest 
argentum vanö pondere; ubicumque quinta argenti portio est, electrum 
vocatur. Fit et cura electrum argento addito.»

2 Flera andra fynd af berlocker jemte spännen äro gjorda i olika trak
ter af Norden, men jag anför dem ej här, emedan jag icke är fullt 
viss om spännenas typer.

3 Leikvold: Årsber. af Förening, til norske fortidsmindesm. bevar., 1869, 
sid. 97; det ena spännet är afbildadt fig. 231 och berlocken fig. 283 
i llygh’s Norske oldsager. — Lunde: spännet är afbildadt fig. 232 i 
Hyglig anf. arb.

4 Odense: Engelhardt, Nydam mosefund, sid. 55, n:o 13; Boye, Op- 
lysende fortegnelse över gjenstande af cedie metaller (i Kjöbenhavns 
Museum), sid. 57, n:o 328. — Broholm: Sehested, Fortidsminder og 
oldsager fra egnen om Broholm, sid. 162, pl. XXXV (berlocken nf- 
bildad här fig. 49 och spännet fig. 32). — Tjaereby: Annaler f. nord. 
oldkynd., 1847, sid. 386, pl. II (berlocken afbildad fig. 5 och spän
nena fig. 2—4). — Vallegård: Vedel, anf. arb., sid. 304 (två spän
nen = fig. 140 i samma arb.)

5 Darzau: Hostmann, anf. arb., sid. 8, 93, pl. VIII fig. 18 (ett silfver- 
spänne, afbildadt fig. 8 å samma pl.). — Milow: Meklenb. Jalirb., 
25, sid. 258 (berlocken af silfver, afbildad). — Wotenitz: Meklenb. 
Jahrl., 25, sid. 257 (berlocken, med fin guldkedja och hake = fig. 
47, afbildad).

14
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till det lia århundradet, — de flesta till senare hälften af nämnda 
århundrade, senast till tiden omkring år 100 efter Kr. f., — så 
måste vi hänföra äfven guldberlockerna till samma tid.

Detta bestyrkes äfven deraf', att en guldberlock af nu i fråga 
varande form hittats i en graf vid Nörre Broby på Fyen tillsam
mans med en bronsskopa af den för det lia århundradet efter Kr. 
föd. karakteristiska typen (= fig. 35).1

Alla berlocker äro dock ej alldeles samtidiga. Om de yngre 
bland de »päronformiga» af nyss anförda skäl måste anses tillhöra 
tiden omkring år 100, böra de äldre förskrifva sig från ungefär 
midten af det första århundradet. Jag tror också, att vi af fynden 
erhålla stöd för ett sådant påstående. Man kan nämligen redan

Fig. 49. Guldberlock. Broholm, Fyen. Vi.

spåra, huru den af fig. 4 å pl. 16 i Förb. per. representerade, 
jemförelsevis sena typen uppstått. Att den har en förhistoria, 
visar sig lätt, emedan denna förm är alltför litet enkel för att 
kunna vara ursprunglig.

Vida enklare, både till form och ornering, är den fig. 49 af- 
bildade. Originalet till denna figur är, såsom vi sett, funnet i en 
graf vid Broholm på Fyen; äfven denna herlock slutar, liksom de 
päronformiga, nedtill i en liten »drufklase», en liten samling små 
kulor. Det spänne (fig. 32), som låg i samma graf, synes mig ock 
vara af en något äldre typ, eller varietet, än åtminstone de flesta 
andra spännen i de nyss omtalade fynden med berlocker.

1 Annaler f. nord. oldkynd., 1849, sid. 393; berlocken af bildad pl. V 
fig. 6 och bronsskopan pl. IV fig. 2. Berlocken är äfven afbildad i 
Worsaae’s Nord. oldsager, fig. 377.
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Berlocken från Broholm står i afseende på formen ganska 
nära en silfverberlock funnen vid Darzau1 och ett par enkla, men 
med några små kulor nedtill prydda bronsberlocker, som upptagits 
ur en graf vid Rondsen i Westpreussen (tig. 50).2 Silfverberlocken 
från Darzau är funnen i en sydligare, och således troligen äldre, 
del af graffältet än den förut omtalade guldberlocken; och de 
spännen, som hittades tillsammans med den förra samt med brons
berlockerna vid Rondsen, äro af något äldre typer än de flesta som 
funnits med guldberlockerna.

Ett par bronshängen, som hafva en viss likhet med berlockerna 
från Rondsen, afsluta en bronskedja funnen i en schweizisk graf 
från slutet af Téne-tiden,3 och brousberlocker, som äro af mycket 
liknande form hafva upptagits ur galliska grafvar uti norra Italien

Fig. 50. Bronsberlock. Rondsen, Fig. 51. Bronsberlock. Civiglio, norra
Westpreussen. 2/s. Italien. V i.

(fig. 51).4 5 Dessa prydnader ha form af ett litet hängande kärl, 
hvari äfven en stor likhet nied våra guldberlocker visar sig, emedan 
de sistnämnda också äro ihåliga, med en större eller mindre myn
ning under öglan.

I södra Europas klassiska länder funnos visserligen redan före 
Kristi födelse hängprydnader af guld, hvilka hafva en form som i 
någon mån påminner om de äldsta guldberlockerna i Norden; men

1 Hostmann, anf. arb., sid. 97; silfverberlocken är afbiklad pl. VIII 
fig. 17 och ett af de med den funna spännena pl. VIII fig. 10.

2 Anger, Das Gräberfeld zu Rondsen, sid. 42; de båda bronsberlockerna 
ses pl. IG fig. 4 och 5, ett. af de ur samma graf upptagna spännena 
pl. 12 fig. 10.

3 Bonstetten, Receuil d’ antiquités sivi sses, sid. 48, pl. XXVII fig. 3.
4 Rivista arclieologica della provincia di Como, 14 (Como 1879), fig.

5 & planche!!; jfr fig. G.
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då man häraf dragit den slutsatsen, att alla nordiska hängpryd- 
nader af detta slag skulle vara italienska arbeten,1 har man miss
tagit sig. Det är väl, såsom fig. 51 visar, mycket sannolikt, att 
formen ursprungligen är sydeuropeisk, och det är säkert, att den 
filigranteknik, på hvilken våra guldberlocker visa så vackra prof, 
har från södra Europa kommit hit; men sistnämnda guldprydnader 
måste utan tvekan betraktas som nordiska arbeten, emedan de inom 
det nordiska området äro allmänna,2 under det att utom detta om
råde inga prydnader af alldeles samma typ äro funna. Den spe
ciella form som de nordiska guldberlockerna hafva visar nämligen, 
att typen utvecklats här; man har endast lärt sig att pryda dem 
med pålödda trådar och korn af guld på samma sätt som många 
sydliga arbeten äro prydda.

Resultatet af den föregående undersökningen blir således, att 
guldsmedskonsten här i Norden redan under det lia århundradet 
efter Kristi födelse stod så högt som dessa arbeten visa, och att

1 Hostmaim, anf. arb., siel. 94.
2 Utom ele här ofvan omtalade guldberlockerna äro nämligen många 

andra af samma form funna här i Skandinavien:
Sverige: Statens Historiska Museum eger följande päronformiga 

berlocker, utom den redan nämnda från Varnhem, hvilken har n:o 
8058: en från Tunby i Tuna socken, Upland (St. H. M. 27); — 
en från Elestorp i Tjerby socken, Halland (St. H. M. 4723); — en 
funnen nära Trelleborg i Skåne (St. H. M. 2548; Iduna, 8 sid. 95, 
pl. 1 fig. 3); —- två från Hörninge i Köpings socken, Oland (funna
1 en graf med obrändt lik, en silfverarmring m. m.; St. H. M. 3060; 
Antiqvarisk tidskrift f. Sv. 2, sid. 238); — en från Lerkaka i Run
stens socken, Öland (St. H. M. 3139; Sv. forns., fig. 368 och fig. 
46); — en från Bejby i Gärdslösa socken, Öland (St. H. M. 5747); 
— en från Nybingels i Gothems socken, Gotland (St. H. M. 1997).

Norge: Registret till Årsberetninger af Föreningen til norske 
fortidsmindesmerkers bevaring (Kristiania 1876), sid. 33; — Host- 
inann, anf. arb., sid. 97, not 6.

Danmark: Boye, Oplysende fortegnelse, sid. 56. — Årböger f. 
nord. oldkynd., 1874, sid. 366; 1892, sid. 278 (Möen; jemte skelett,
2 silfvernålar lika Worsaae’s Nordiske oldsager, fig. 373, m. m.). — 
Hostmann, anf. arb., sid. 96 (Säby i Jylland: 2 guldberlocker jemte 
andra prydnader; Fröslev på Sielland: 3 guldberlocker, en fin guld
kedja, lik den från Wotenitz, guldperlor, m. m.). — Vedel, anf. arb., 
sid. 89, 90; två afbildade fig. 155, 156. — En guldberlock från 
Danmark är afbildad af Worsaae i The industrial Arts of Denmark, 
fig. 167.
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deri förut här okända filigrantekniken, — hvilken sedan spelat så 
stor roll äfven i Skandinavien, — då hunnit sprida sig hit från 
söderns länder, der den länge varit känd, och der den efterlenmat 
arbeten, som icke blott ställa de nu omtalade nordiska i skuggan, 
utan som ej ens af vår tids skickligaste guldsmeder kunna fullt 
eftergöras.1

Prof på den stora skicklighet, som de nordiska guldsmederna 
hade under det första århundradet efter Kr. föd., ega vi äfven i 
många andra arbeten, hvilka liksom de nyss omtalade guldberloc
kerna måste vara förfärdigade här, emedan många exemplar af de 
i fråga varande typerna äro funna inom det nordiska området, men 
få utom detsamma. Sådana arbeten äro de perlor af guldbleck 
(fig. 52), ofta med filigransirater, hvilka ej sällan hittas tillsammans 
med guldberlockerna; spännen af ungefär samma förm som fig. 3

Fig. 52. Perla af gnidbleck med pålödda sirater. Hede, Vestmanland. V1*.

å pl. 16 i Förb. per., likaledes prydda med filigransirater; samt 
nålar af brons eller silfver med guldbeläggning, hvilkas hufvud 
hafva ungefär samma form som de nyss omtalade guldberlockerna.2

En nål af sistnämnda slag hör till det redan nämnda fyndet 
från Nörre Broby, hvilket äfven innehöll en »päronformig» guld
berlock. 3

En annan nål af samma slag upptogs ur en graf vid Skjöld
berg i Jarlsberg og Larviks arnt, södra Norge, tillsammans med

1 Martha, Fart étrusque (Paris 1889), sid. 562.
2 En nål af silfver nied hufvud af blekt guld mycket likt de nu ifråga

varande nordiska arbetena är funnen i Österrike. H. Hildebrand i 
Månadsbladet, 1872, sid 25, fig. 12.

3 Nålen är afbildad i Annaler f. nord. oldkyml., 1847, pl. V fig. 5, 
och Worsaae’s Nord. oldsayer, fig. 372.
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andra saker, bland annat ett silfverspänne med guldbeläggning och 
fina filigransirater.1 Spännet är af ungefär samma typ som fig. 3 
å pl. 16 i Fork. per., eller möjligen något litet yngre, således 
från slutet af l:a århundradet eller början af det 2:a efter Kr. föd. 
Då nålhufvudet har så stor likhet med de päronformiga berlockerna 
af det yngsta slaget, bekräftar således detta fynd riktigheten af 
den tidsbestämning för dessa prydnader, till hvilken vi i det före
gående kommit.

Ett pär nålar af denna typ äro funna i en graf vid Vangede 
i Kjöbenhavns arnt tillsammans med några spännen, guldperlor, ett 
brouskärl m. m.2 Emedan det i denna graf nedlagda liket var 
obrändt, har man förut antagit, att grafven måste höra till öfver- 
gångstiden mellan denna och följande period, således till tiden 
omkring år 200 efter Kr. föd.3 Denna åsigt var naturlig på en tid, 
då man antog, att jordandet af liken obrända varit en under den 
nu i fråga varande perioden okänd sed, hvilken egentligen tillhör 
först den följande perioden. Sedan det nu visat sig, att andra 
grafvar med obrända lik från det l:a århundradet efter Kr. lod. äro 
kända på Samland,4 utgör grafskicket ej längre något hinder för 
att anse fyndet från Vangede — såsom fibula-fbrmen antyder — 
tillhöra midten af denna period, således tiden omkring år 100 efter 
Kr. föd.

* **

Vapen förekomma visserligen sällan i förbindelse med spännen 
af de typer, som äro karakteristiska för den nu i fråga varande 
perioden, men vi kunna dock af fynden få värderika upplysningar 
om de vapenformer, som tillhöra denna tid.

Såsom vi sett, har nämligen graffältet vid Kannikegård på 
Bornholm småningom bredt ut sig åt söder; talrika grafvar med 
spännen upplysa oss om, till hvilket århundrade hufvudmassan af 
grafvarna i hvarje särskild grupp hör. Betrakta vi de här i brand-

1 Arsberetn. af Forén, til norske fortidsmindesm. bevar., 1887, sid. 50, 
pl. I (nålen fig. 7 och spännet fig. 5).

2 Boye, Oplysende fortegnelse, sid. 40, nås 223, 224; Årböger f. nord. 
oldkynd., 1874, sid. 348, not 1 (Mullers spänneform 1 b).

8 Årböger f. nord. oldkynd., 1874, sid. 381.
4 Årböger f. nord. oldkynd., 1892, sid. 275, 277, följ.
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pletterne funna vapnen, så visar sig, hvad svärden beträifar, föl
jande förhållanden.

Den nordligaste brandplet-gruppen (A'), som hufvudsakligen 
innehöll Téne-fibulor och derjemte några äldre till lia århundradet 
efter Kr. föd. hörande spännen af Vedels typer B och C, har lemnat 
dels ett tveeggadt svärd, hvars jernbeslag synas visa, att det var 
samtidigt med Téne-fibulorna, dels ett par eneggade svärd.

Gruppen A", hvilken innehöll Téne-fibulor samt några spännen 
från det lia århundradet efter Kr. föd., har lemnat några eneggade 
svärd, men ej mer än ett enda tveeggadt svärd, hvilket beskrifves 
såsom tunt och möjligen hör till Téne-gruppen.

Gruppen B, hvars alla spännen äro af Vedels typer B och G’, 
har endast lemnat eneggade svärd.

I grupperna C och D, hvilka, såsom spännena visa, förskrifva 
sig från det l:a århundradet och förra hälften af det 2:a, äro många 
svärd funna; alla utom ett äro eneggade.

De till den i ålder närmast följande gruppen II hörande brand- 
pletterne hafva icke lemnat något svärd. En inom denna grupp 
liggande graf (N:o 206) innehöll visserligen ett eneggadt svärd, 
som var ganska olikt de förut omtalade, men denna graf var icke 
någon braudplet, utan hade innehållit ett obrändt lik, troligen från 
en något senare tid.

Gruppen H", hvilken, att döma af spännena, hör till det 2:a 
århundradets senare hälft, har lemnat ett kort eneggadt svärd af 
samma slag som de äldre grupperna, men icke mindre än tre tve
eggade svärd.

De öfriga grupperna höra icke till den period, med hvilken vi 
nu sysselsätta oss.

En undersökning af fynden i ofvannämnda grupper å graffältet 
vid Kannikegård visar således, att i de äldsta grupperna endast ett 
par tveeggade svärd hittats; att dessa troligen höra till samma tid 
som Téne-fibulorna eller århundradet före Kr. föd.; att alla öfriga 
svärd i de äldre grupperna äro eneggade; att således svärden under 
hela det l:a århundradet efter Kr. föd. och förra hälften af det 2:a 
voro eneggade; samt att först under den senare hälften af sist
nämnda århundrade tveeggade svärd åter visa sig, vid sidan af de 
eneggade, hvilka numera börja blifva mindre allmänna.

Öfriga från Norden kända fynd synas mig också visa, att 
svärden under det l:a århundradet efter Kr. föd. samt under förra



214 OSCAR MONTELIUS.

hälften af det 2:a århundradet voro eneggade, vanligen af samma 
form som tig. 1 å pl. 16 i Fork. per. Tveeggade svärd från denna 
tid torde mycket sällan hafva anträffats. Sådana svärd börja der
emot i den senare hälften af 2:a århundradet att blifva allmännare.

Sköldbucklorna äro under hela den nu i fråga varande perioden 
vanligen »trattformiga», af det slag som fig. 2 å pl. 16 i Förb. per. 
och fig. 53 här ofvan visa.1 Någon gång äro de »strutformiga»,- 
såsom den till föregående period hörande, fig. 18 af bildade.

1 Vedel, alif. arli., sid. 72, lig. 80 och 82. 
ä Vedel, ant. arli., sid. 73, tig. 81.


