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Öfversigt öfver den nordiska forntidens perioder, intill
kristendomens införande,
Af

Oscar Montelius.

Sedan nian lyckats uppvisa tillvaron af de tre stora förhistoriska
åldrarna, i det nian framlade oemotsägliga bevis för att här i
Norden, liksom i många andra länder, bakom jernåldern verkligen
legat en bronsålder och bakom denna en stenålder, uppstod natur
ligtvis snart den frågan: Ar det möjligt att inom dessa tre stora
afdelningar af den förhistoriska tiden urskilja några underafdelningar?
Denna fråga var af så mycket större vigt, som man utan
svårighet kunde inse, att menniskor lefvat här i Norden under flere
tusen år före kristendomens införande och den vanligen så kallade
historiska tidens början. Såsom vi af det följande få se, kan man
också numera visa, att jernåldern omfattat omkring ett och ett
halt årtusende och bronsåldern mer än ett årtusende. Huru länge
stenåldern varat, kan man väl ej beräkna, men det är mera sanno
likt, att den räckt minst lika länge som de två andra åldrarna
tillsammans, än att den varit kortare.
Under sådana förhållanden är det af den största betydelse, att
nian småningom lyckats urskilja ett större eller mindre antal underafdelningar, kortare perioder, inom hvar och en af de tre åldrafna.
*

*
*

Redan 1844 fäste dåvarande riksantiqvarien Bror Emil Hilde
brand 1 uppmärksamheten derpå, att bland fynden från jernåldern
11 Anteckningar ur Vitterhets- Historie- och Antiqvitets-Akademiens
dagbok m. ni. för år 1843 (Stockholm 1844). Jfr samme förös Anglosachsiska mynt i svenska Kongl. Myntkabinettet, funna i svensk jord
(Stockholm 1846), sid. VI.
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förekomma en stor mängd utländska mynt och andra saker, hvilkas
ålder lätt kan bestämmas, samt att dessa fynd kunna indelas i fyra
klasser, karakteriserade: den första af romerska silfvermynt, »denarer», från de två århundradena närmast efter Kristi födelse; den
andra af romersk-byzantiska guldmynt, »solidi», från det femte
århundradet; den tredje af arabiska silfvermynt, »dirhemer», från
nionde och förra hälften af det tionde århundradet; samt den fjerde
af anglosachsiska och tyska silfvermynt från tionde och elfte sekiel).
Genom denna iakttagelse var möjlighet vunnen att till olika delar
af jernåldern hänföra de många fynd, hvilka jemte mynt innehöllo
andra fornsaker.
År 1853 ådagalade också de danske förnforskarne Worsaae
och Herbst, att man kan särskilja en äldre och en yngre del af
jernåldern, den förra utmärkt genom talrika mynt och andra ro
merska arbeten från kejsaretideu. 1
Inom den yngre jernåldern urskilde Worsaae 1865 en äldre
del, »mellanjernåldern», karakteriserad af de romersk-byzantinska
solidi och de med dem funna egendomliga och dyrbara arbetena,
och motsvarande ungefär den period som i verldshistorien kallas
»folkvandringstiden», — samt en yngre del, »vikingatideu», karak
teriserad af de arabiska, anglosachsiska och tyska mynten jemte de
med dem funna arbetena. 2
Olika åsigter hafva sedermera uttalats, huruvida mellanjern
åldern borde anses vara den äldre delen af den yngre jernåldern,
eller slutet af den äldre jernåldern, eller en sjelfständig period,
likstäld med den äldre och den yngre jernåldern. 3 För dem,
hvilka i likhet med mig anse kulturutvecklingen under jernåldern
vara fortlöpande, utan väsentliga afbrott, är det emellertid af un
derordnad vigt, åt hvilken af dessa olika åsigter man ger företrädet.
Genom att söka utreda det typologiska förhållandet mellan,
och således äfven den relativa åldern af, de under den yngre jern1 Arböger för nordisk oldkyndighed 1866, sid. 349, 360; 1867, sid.
257, 262. Jfr Worsaae, Afbildninger fra del Kongelige Museum for
nordiske oldsager i Kjöbenhavn (Kbhvn 1854).
2 Worsaae, Om Slesvigs eller Sänderjyllands oldtidsminder (Kbhvn
1865).
3 H. Hildebrand, De förhistoriska folken i Europa, sid. 151, 152. Jfr.
Montelius, Svenska fornsaker och Die kultur Schwedens in vorchristlicher Zéil, sid. 87.
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åldern mycket talrika och i många vexlande former uppträdande
ovala spännbucklorna beredde jag 1877 en möjlighet att särskilja
olika perioder inom nämnda tid. 1
Ett närmare studium af Gotlands jernålder ledde riksantiqvarien Hans Hildebrand att 1878 inom denna uppställa flere
på hvarandra i tiden följande grupper2 än de tre, som mot
svarade den äldre jernåldern, mellanjernåldern och den yngre
jernåldern.
Att man inom den äldre, under romerskt inflytande stående
jernåldern här i Norden kan skilja två delar, den förra mot
svarande ungefär första och andra århundradena efter Kristi fö
delse, och den senare motsvarande det tredje och det fjerde
århundradet, uppvisade den danske fornforskaren Sophus Miiller
år 1874. 3
I ett vid det tredje nordiska filologmötet sommaren 1880 hållet
föredrag om »Runornas ålder i Norden»4 försökte jag visa, att man
i afseende på de vigtigaste nordiska fynden från det första halfva
årtusendet efter Kristi födelse kan bestämma, från hvilket århun
drade hvart och ett af dem förskrifver sig.
Hedan år 1870 hade emellertid den danske fornforskaren E.
Vedel, då amtmand (landshöfding) på Bornholm, genom storartade
undersökningar i denna ös grafvar — särskildt i dem som äro
kända under namnet »brandpletter» — visat, att före den nyss
nämnda »romerska» äldre jernåldern funnits en annan ännu tidigare
jernåldersperiod, hvilken plägar kallas den »förromerska» äldre
jernåldern. 5 Denna period, och särskildt förhållandet mellan dess
kultur och samtida företeelser inom andra europeiska länder, hav
1 Månadsbladet 1877, sid. 461 följ.
- H. Hildebrand, »Jernåldern på Gotland», i Vitterhets-Akademiens Må
nadsblad 1878, sid. 702, 733, och 1879, sid. 49, 163.
3 S. Muller, »Eli tidsadskillelse niellera fundene fra den reldre jernålder
i Danmark», i Årböger f. nord. oldkynd. 1874; se särskildt sid. 387.
4 Sedan tryckt i Svenska Fornminnesföreningens tidskrift, Gite bandet
(Sthlm 1887).
3 Vedel, »Örn de bornholmske brandpletter, begravelser fra den aeldre
jernålder», i Arböger f. nord. oldkynd. 1870; samt flere andra skrifter
af samma författare. Resultaten af sina lika vidt omfattande, som
mönstergildt utförda undersökningar har amtmand Vedel sammanfattat
i sitt utmärkta arbete Bornholms oldtidsminder og oldsager (Kbhvn
1886). Se äfven Årböger f. nord. oldkynd. 1890.
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sedermera blifvit belyst äfven af andra forskare, framförallt af
norrmannen Ingvald lindset i ett särdeles vigtigt arbete. 1
*
*
*
I afseende på begrafningssättet under bronsålderns äldre och
yngre del uppvisade Worsaae 1859 den olikheten, att de döda
under den torra begrofvos obrända, men att de brändes under
den senare. 2 *
Vid den internationella arkeologiska kongressen i Kjöbenhavn
1869 uppvisade jag de vigtigaste fornsakstyper, som äro karak
teristiska för den äldre och den yngre bronsåldern. Och vid kon
gressens sammanträde i Bologna två år senare fäste jag tillika
uppmärksamheten derpå, att flere af de till den yngre bronsåldern
hörande typerna äro utvecklade ur dem som tillhöra den äldre. 8
År 1872 gjorde jag i Svenska färnsåker ett försök att mellan
den äldre och den yngre bronsåldern fördela alla de från Sverige
kända bronsålderstyperna, och med undantag af några fall, der
senare undersökning föranledt ändring, är jag fortfarande af den
åsigt, åt hvilken anordningen i Svenska färnsåker gaf ett uttryck.
Worsaae har ock i en kort derefter utgifven afhandling 4 uttalat
sig på ett i hufvudsak öfverensstämmande sätt örn de nordiska
typernas fördelning på den äldre och den yngre bronsåldern.
Fortsatta undersökningar af fyndförhållanden, samt de olika
fornsaksformernas och ornamentens typologiska sammanhang gjorde
det möjligt för mig, dels att 1880 inom den yngre bronsåldern
urskilja de yngsta fynden, dem som tillhöra bronsålderns slut;5 dels
att kort derefter uppvisa, hvilka af fynden från den äldre brons
åldern äro äldst och således förskrifva sig från bronsålderns början. 6 *
1 lindset, Jernalderens begyndelse i Nord-Europa (Kristiania 1886).
2 Worsaae, »Om en ny beling af steen- og broncealderen», i Översigt
över det Kong. Danske Vidensk. Selsk. forhandl. i året 1859.
4 Montelius, Om tidsbestämning inom bronsåldern, sid. 7.
4 Worsaae, »Buslands og det skandinaviske Nordens bebyggelse og äld
ste kulturforhold», i Årböger f. nord. oldkynd. 1872, sid. 374, not,
och sid. 381, not.
5 Montelius, »Minnen från bronsålderns slut i Norden», i Månadsbladet
1880, sid. 96 följ.; ursprungligen ett föredrag vid det skandinaviska
naturforskaremötet i Stockholm sommaren 1880.
6 Montelius, »Ett fynd från vår bronsålders äldsta tid», i Månadsbladet
1880 (färdigtryckt först i början af år 1882), sid. 129 följ.
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Slutligen kunde jag på denna väg komina så långt, att jag i
ett år 1885 tryckt arbete 1 vågade uppställa sex på hvarandra föl
jande perioder inom den nordiska bronsåldern, samt tillika angifva,
hvilka århundraden före Kristi födelse hvar och en af dessa perio
der motsvarar. Då hvarje period omfattar ungefär två århundraden,
eller möjligen i vissa fall något kortare tid, och då man inom
hvarje period kan i afseende på de mest karakteristiska arbetena
säga, örn de förskrifva sig från periodens förra eller senare del,
skulle det således — örn min åsigt är riktig — vara möjligt att
på århundradet datera dessa arbeten. De tillhöra dock tider, hvilka
ligga så långt tillbaka, att den sista periodens slut infaller ungefär
vid midten af det årtusende, som föregår Kristi födelse.
Såsom man kunde vänta, har detta försök att inom bronsåldern
uppställa så många perioder mötts af lifligt motstånd i början. De
flesta forskare, hvilka uttalat sig mot min indelning af den nordiska
bronsåldern, hafva emellertid sedermera i de vigtigaste punkterna
medgifvit riktigheten af denna indelning. Så har t. ex. doktor
Sophus Muller i sitt för ett par månader sedan utgifna arbete,
Ordning eif Danmarks oldsayer, Broncealderen, först gjort en indel
ning i den äldre och den yngre bronsåldern, och derefter inom
hvardera hufvudafdelningen skilt de äldre formerna från de yngre. 2
Och den tyske fornforskaren doktor Lissauer har i sin »Festschrift»3
vid det tyska anthropologiska sällskapets möte i Danzig sistlidna
sommar utförligt redogjort för bronsålderns perioder enligt mitt
system, utan att han dervid ansett sig böra göra några invändningar.
*
*
*

Samma år, 1859, som Worsaae ådagalade olikheten i begrafningssättet under bronsålderns förra och senare del, uppvisade hail,4
1 Montelius, Örn tidsbestämning inom bronsåldern, ined särskildt afse
ende på Skandinavien ( Vitterhetsakademiens handlingar, 30:de delen).
2 Jfr S. Muller, »Ordning af broncealderens fund», i Årböger f. nord.
oldkynd. 1891, sid. 183. — Doktor lindset hade redan förut (Vidar
1888) förklarat sig i hufvudsak instämma med mig.
3 A. Lissauer, Altherthumer der Bronzezeit in der Provini Westpreussen
lind den angrenzenden Gebieten. Festschrift zur Begriissung der —
— XXII. allgemeinen Versammlung der deutschen Anthropologischen
Gesellschaft (Danzig 1891).
4 Worsaae, »Om en ny deling af steen- og broncealderen», i Oversigt
över det Kong. Danske Vidensk. Selsk. förhandl. i året 18-59, sid. 93.
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att deu nordiska stenåldern bör delas i en äldre och en yngre del,
den förra karakteriserad af »kjökkenmöddinger», den senare af stendösar och andra stora grafkammare.
Ehuru denna åsigt lifligt bekämpats, särskildt af några bland
Worsaae’s landsmän, 1 och striden härom till och med på senaste
tiden, efter hans år 1885 inträffade död, med stor häftighet åter
upplågat, 2 har flertalet fornforskare inom och utom Skandinavien
anslutit sig till Worsaae’s uppfattning.3
För min del är jag nu lika öfvertygad örn riktigheten deraf
som jag alltid varit. För snart tjugu år sedan hade jag tillfälle 4
1 Se: Japetus Steenstrup, »Om Hr Prof. Worsaaes tvedeling af steenalderen», i nyssnämnda Oversigt 1859, sid. 171. — Worsaae, »Om tvedelingen af steenalderen», i samma Oversigt 1861, sid. 233. —
Steenstrup, »Imod Hr Prof. Worsaaes tvedeling af steenalderen, et
bidrag til förståelsen af steenalderens kultur ber i Norden», i samma
Oversigt 1861, sid. 305. — Worsaae, »Gjensvar på Hr Prof. Steenstrups yderligere bemserkninger imod tvedeliugen af steenalderen», i
samma Oversigt 1861, sid. 409. — Steenstrup, Et blik på natur- og
oldforskningens forstudier til besvarelsen af spörgsmålet om menneskeslaegtens tidligeste optrceden i Europa (universitetsprogram, Kjöbenhavn
1862). — Diskussion vid den internationella arkeologiska kongressen
i Kjöbenhavn 1869 (Vompte-rendu, sid. 135). — Arvid Kurck, »Om
stenålderns delning och kustfynd i Skåne», i Samlingar till Skånes
historia, fornkunskap och beskrifning, 1872.
■ Se: J. Steenstrup, Kjökken-Möddinyer, eine gedrängte Darstellvng diesel•
Monumente sehr alter Kulturstadien (Köpenhagen 1886). Han gjorde
frågan äfven till föremål för föredrag dels i det Kgl. Nord. Oldskriftsselskabs möte d. 23 Mars 1886, dels i det Kgl. Danske Vidensk.
Selskabs möte d. 3 Dec. 1886 (Oversigt 1888, sid. 213). — I. lindset
i den norska tidskriften Naturen 1886, sid. 147. — Sophus Muller,
»yEgredskaber fra den veldre stenålder», i Arböger f. nord. oldkynd.
1888, sid. 238. — S. Muller, »Zoologiske og archeeologiske bestemmelser», i Arböger 1888, sid. 261. — »Dyrelevninger fra veldre og
yngre stenålders bopladser, bestemte af C. G. Joh. Petersen, Herluf
Winge og Oluf Winge», i Årböger 1888, sid. 310. — lindset, »Örn
den nordiske stenålders tvedeling», i Arböger 1889, sid. 186. — S.
Miiller, »Den gamle strid mod stenalderens tvedeling; en antikritik»,
i Arböger 1890, sid. 295. — C. D. Reventlow, »Yxformer från sten
åldern i Ringsjöfyndeu; bidrag till lösning af frågan om yxformernas
utveckling», i Månadsbladet 1889, sid. 145. — L. Zinck, Nordisk
archceologi. Stenalderstudier (Kjöbenhavn 1890).
3 Årböger f. nord. oldkynd. 1890, sid. 297.
4 Sveriges forntid, texten, sid. 41.
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att utveckla skälen för denna öfvertygelse, dervid påpekande några
förut icke beaktade eller mindre starkt betonade förhållanden, sorn
syntes mig visa, att de nu i fråga varande kjökkenmöddingarna
verkligen höra till en äldre tid än grafkamrarna.
Att man i fråga om vissa fornsaker från den yngre stenåldern
kan urskilja äldre och yngre typer, sökte jag visa i ett före
drag örn de svenska flintyxornas olika typer, hållet vid en
sammankomst i det svenska antropologiska sällskapet hösten 1873.1
Doktor Sophus Muller, som anslutit sig till denna åsigt, har nyligen
uppvisat en åldersskilnad äfven i afseende på några andra typer
från den yngre stenåldern.2
Vid kongressen i Stockholm 1874 ådagalade jag, att nian lika
ledes med tillhjelp af stenåldersgrafvarnas förmer kan skilja mellan
tidigare och senare delar af den yngre stenåldern. 3
Den danske fornförskaren doktor Henry Petersen har visser
ligen uttalat en något afvikande åsigt om dessa grafvare inbördes
ålder, 4 *men doktor Sophus Miiller har äfven i denna fråga nyligen
anslutit sig till mili uppfattning. 6
Efter fortsatt undersökning af denna vigtiga fråga och i öfver
ensstämmelse nied mina förut uttalade åsigter om de särskilda
yxtypernas och grafformernas inbördes ålder, visade jag vid det tyska
antropologiska sällskapets möte i Danzig sommaren 1891, att nian
inom den yngre stenåldern i Norden kan urskilja fyra perioder. 6
1 Montelius, »De svenska flintyxornas olika typer. Ett bidrag till frågan
om den nordiska stenålderns indelning», i Tidskrift för antropologi och
kulturhistoria, band 1. — Afven tryckt under titeln »Sur les différents
types des haches en silex suédoises» i Compte-rendu du Congres de
Stockholm 1874, sid. 238.
2 S. Muller, Ordning af Danmarks oldsager. Stenalderen (Kjöbenhavn
1888). De »tyndnakkede» yxorna (fig. 54—58) äro äldre än de »tyknakkede» (fig. 59—63).
Montelius, »Sur les tombeaux et la topographie de la Suéde pendant
1’åge de la pierre», i Compte-rendu du Congres de Stockholm 1874.
sid. 152. Se också den kort före kongressen tryckta Sveriges forntid,
texten, sid. 139. — Jfr Zinck, Nordisk archceologi, sid. 60.
4 Petersen, »Om stenalderens gravformer i Danmark og deres inbyrdes
tidsforhold», i Årböger f. nord. oldkynd. 1881, sid. 299.
4 S. Miiller, Ordning af Danmarks oldsager. Stenalderen, sid. 7.
6 »Bencht fiber die XXII. allgemeine Versainmlung der deutschen Anthropologischen Gesellschaft zu Danzig, 1891» i Correspondent-Blått der
deutschen Anthropologischen Gesellschaft 1891, n:o 10.
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I fråga om den äldre stenåldern faste jag vid det skandinaviska
naturforskaremötet i Kjöbenhavn 1873 uppmärksamheten på några
mycket groft slagna verktyg af flinta, hvilka starkt påminna örn
en typ karakteristisk för vestra Europas äldsta stenålder, och således
hörande till en period, som ligger ännu längre tillbaka i tiden än
vår äldre stenålder. 1 Då dessa i Danmark och södra Sverige på
flere ställen funna flintverktyg (Sv. forns. fig. 44) aldrig synas före
komma vare sig i kjökkenmöddingar eller tillsammans med arbeten
från den yngre stenåldern, förefaller det sannolikt, att de äro min
nen från en ännu äldre tid än kjökkenmöddingarna, äfven örn de
icke tillhöra qvartärtiden.
*
*
*

Efter denna historiska återblick skall jag nu försöka gifva en
öfversigt öfver det resultat, hvartill de ofvan omtalade undersök
ningarna och mina nyaste, delvis ännu icke offentliggjorda forsk
ningar ledt i fråga om dels de perioder, i hvilka den förhistoriska
tiden i Norden kan indelas, och dels — der sådant är möjligt —
de århundraden före eller efter Kristi födelse, som hvarje period
motsvarar.
Noggrannheten af en sådan absolut tidsbestämning är natur
ligtvis i allmänhet något mindre i fråga om de mera aflägsna
perioderna, än då vi betrakta de oss närmare liggande. Men i de
flesta fäll torde felen ej vara större än en eller ett par mansåldrar,
hvilket icke kan väsentligen inverka på resultatens värde. Härtill
kommer, att man i afseende på de äldsta perioderna — der säker
heten således är minst — vet, i hvilken riktning blifvande rättelser
troligen komma att gå. Vi kunna nämligen vara säkra örn, att den
uppgifna åldern snarare är för låg än för hög; att således om t. ex.
bronsåldern skulle visa sig icke hafva börjat i det 17:de århundradet
före Kristus, dess början bär fallit tidigare, men icke senare.
1 Montelius, »Om de äldsta spåreu af stenåldern i Sverige», i Forhandlingerne ved de skandinaviske naturforskeres lide mode i Kjöbenhavn
1873, sid. 624. — Jfr professor Engelhardts uttalande, anf. st., sid.
625; samt Sveriges forntid, text, sid. 36. — Zinck hade visserligen
redan förut (Årböger 1867, sid. 342) påpekat likheten mellan de nu
i fråga varande nordiska fiintverktygen och dem från vestra Europas
qvartärtid, men han hade icke yttrat sig om de förras ålder. Då han
förnekar riktigheten af den nordiska stenålderns delning i en äldre och
en yngre, kan han ej heller gerna se saken på samma sätt som jag.
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Utrymmets knapphet hindrar mig att här meddela annat än
resultaten af forskningarna; endast undantagsvis kunna några skäl
antydas. Jag får således för bevisen hänvisa dels till förut utgifna,
här ofvan anförda skrifter, dels till några arbeten, hvilka jag hoppas
blifva i tillfälle att snart offentliggöra.

I. Stenåldern.
A.

Den äldre stenåldern.

Groft slagna, ej slipade flintverktyg. Inga andra husdjur än
hunden. Inga grafvar från denna tid kända.
Till denna period hör flertalet af kjökkenmöddingarna. Former
karakteristiska för dem äro bl. a. Sv. forns. fig. 10 och 11.
Såsom jag redan nämnt, är det möjligt att flintverktyg af
samma slag som Sv. forns. lig. 44 höra till en ännu äldre tid än
kjökkenmöddingarna.
Den äldre stenåldern måste hafva slutat senast under förra
hälften af det tredje årtusendet före Kristi födelse. Huru länge
den räckt, d. v. s. när den skandinaviska Norden först togs i be
sittning af menniskor, kan ännu icke beräknas.
B.

Den yngre stenåldern.

Väl slagna flintarbeten, af hvilka många äro slipade. Afven
andra husdjur än hunden. De döda begrofvos obrända.
Period 1. Flintyxor med spets-oval genomskärning (Sv. forns.
fig. 12 och 13). Inga grafvar från denna tid ännu funna.
Period 2. Flintyxor med fyrsidig genomskärning, upptill tunna
(Sv. forns. fig. 19—22). Stendösar.
Period 3. Yxor och mejslar af flinta med fyrsidig genomskär
ning, upptill tjocka (Sv. forns. fig. 23—25). Gånggrifter.
Period 4. Yxor och mejslar af flinta lika föreg, period. Hällkistor, antingen »fristående» (öfre delen obetänkt) eller helt och
hållet täckta af en hög.
Då den yngre stenålderns slut senast infaller i det 17:de år
hundradet före Kristus, samt då hvar och en af dess fyra perioder
lemnat så många minnen efter sig och representerar så stora
10
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förändringar i afseende på såväl fornsakernas typer som grafvanäs
form, att man måste anse hvarje period omfatta minst ett par hun
dra år, så har den yngre stenåldern börjat senast under förra hälf
ten af det tredje årtusendet före Kristus, men troligen tidigare.
I fråga om denna tid, liksom om de följande perioderna, måste
vi dock taga i betraktande, att kulturutvecklingen icke kan anses
hafva varit alldeles samtidig i alla delar af det vidsträckta område,
som kallas den skandinaviska Norden. De nya kulturinflytandena
gjorde sig först gällande i de trakter, som utgjorde medelpunkter
för den dåvarande befolkningen, och som stodo i den lifligaste
beröringen med främmande länder. Mera aflägsna eller ur vägen
liggande nejder — hvilket icke behöfver vara liktydigt med mera
nordliga — upptogo det nya först senare.
Stenålderns kultur kunde således fortlefva vida längre i vissa
trakter än i andra. Spår häraf hafva vi tvifvelsutan deri, att min
nen från bronsålderns äldsta tider antingen saknas eller äro mycket
sällsynta i vissa landskap, som äro rika på grafvar från stenålderns
senare del. Härigenom torde man äfven kunna förklara sådana
företeelser, som att en i Sunnerbo härad af Småland funnen hällkista, hvilken liknar de vid stenålderns slut vanliga, innehåller en
graf från den tredje perioden af bronsåldern (Sv. forns. fig. 108).
*

*

*

Utom de fornlemningar från den yngre stenåldern, som vi nu
betraktat, och som tillhöra våra hufvudsakligen i södra Skandina
vien boende germaniska förfäder,1 har man äfven funnit andra
minnen från stenåldern, hvilka både i afseende på förm och ma
terial — de äro ofta af skiffer — betydligt skilja sig från de förra,
och af hvilka de flesta anträffats i norra delen af den skandinaviska
kalfön. De tillhöra tydligen lopparnes förfäder.2 Ett nyligen
gjordt fynd visar, att en del af dessa lapska stensåker är samtida
1 Montelius, »Om våra förfäders invandring till Norden», i Nordisk
tidskrift 1884, sid. 21.
2 O. flygh, »Sur le groupe arctique de 1’åge de la pierre polie en
Norvége», i Compte-rendu du Congres de Stockholm 1874, sid. 177.
Montelius, »Sur les souvenirs de 1’åge de la pierre des lapons en
Suéde», i samma Compte-rendu, sid. 188; samt »Minnen från lappar
nes stenålder i Sverige», i Månadsbladet 1874, sid. 97.
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med vår yngre stenålder.1 Å andra sidan vet man, att lapparne
begagnat verktyg oell vapen af sten mycket senare än våra för
fäder, troligen ända in i detta århundrade.2 *

11. Bronsåldern.
Period 1. Kopparåldern och bronsålderns början. Började se
nast under det 17:de och varade till midten af det 15:de århundradet
före Kristus.
De för denna, liksom för följande perioder af bronsåldern
karakteristiska fornsakstyper, ornament och grafskick äro beskrifna
i mitt arbete Örn tidsbestämning inom bronsåldern, med särskildt
afseende på Skandinavien.8
I fråga örn de århundraden, som hvar och en af dessa perioder
motsvarar, säger jag der (sid. 195), sedan jag redogjort för min
åsigt härom:
»Om än framtida fynd och en grundligare forskning kunna
leda till någon jemkning af dessa tal, är jag dock öfvertygad om,
att de i hufvudsak skola befinnas vara riktiga. Den ändring, de
kunna blifva underkastade, torde i allmänhet snarare bero derpå,
att de befunnits vara något för låga än för höga.»
»Särskildt i afseende på den första periodens början — eller
bronsålderns början — är jag af den åsigt, att den sannolikare
inträffat före än efter midten af det 2:dra förkristna årtusendet.»
Allt hvad jag lärt känna, sedan dessa ord för mer än sex år
sedan skrefvos, har öfvertygat mig om riktigheten häraf. Det synes
mig nu ännu tydligare än då, att bronsåldern börjat i Skandinavien
före nyssnämnda årtusendes midt. Då den andra perioden, af skäl
som jag strax skall antyda, ej kan hafva börjat senare än omkring
midten af det loide århundradet före Kr., och då den första perio
den — under hvilken de högt utvecklade, för Norden karakteristiska
typer, som möta oss redan vid den andra periodens början, hafva
1 H. Hildebrand, »Eli stenåldersgraf på Gotland», i Månadsbladet 1887,
sid. 110. — Till en senare tid mäste det i Månadsbladet 1880, sid.
72, omtalade fyndet från Vermland höra.
2 Compte-rendu du Co nr/ris de Stockholm 1874, sid. 180.
2 1 det följande beteeknadt Tidst).
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uppstått — mäste hafva varit så lång,1 att ett par århundraden är
den kortaste tid vi kunna tänka oss för den, så kan dess början
icke hafva inträffat förr än under det 2 Tide århundradet. Det är
sannolikt, att den börjat ännu tidigare.
Flere i Danmark och sydligaste Sverige funna arbeten från
denna tid — t. ex. sådana yxblad som Sv. forns. tig. 138 och 139
— hafva visat sig vara af ren koppar, utan afsigtlig tillsats af
tenn. Vi hafva således i Norden, liksom i andra länder inom och
utom Europa, minnen af en tid, som kan kallas »kopparålder».
Huruvida denna tid här i Norden bör betraktas som en sjelfständig
period, mellan stenåldern och bronsåldern, som en del af den senaste
stenåldern, eller som en del af den tidigaste bronsåldern, äro frå
gor, hvilka på vetenskapens nuvarande ståndpunkt äro lika svåra
att besvara som de äro af underordnad betydelse. Så mycket är
endast klart, att »kopparåldern» i vissa andra länder med skäl kan
betraktas som en sjelfständig period.2 3 * * * *
Period 2. Den äldre bronsålderns blomstringstid. 1450—1250
före Kr. föd.8
Inom denna period kan man urskilja en äldre del, karakteri
serad af sådana typer som Tidsb. pl. 2 fig. 14—16, 23 m. fl., och
en yngre del, till hvilken fibulorna pl. 2 tig. 42—44 höra. Redan
under den äldre delen af perioden uppträda spiralornament här.
Likheten mellan spiralerna på de nordiska arbetena och på de
i Mykeme funna sakerna är, såsom jag i Tidsb. (s. 179) påpekat,
så stor, att de alla måste höra till ungefär samma tid; de nordiska
kunna ej vara mycket yngre än de grekiska. Härvid är att märka,
1 Antalet från elen första perioden härstammande fönsåker är också ganska
stort. Utom de fynd, som omtalas i Tidsb. sid. 270, bör särskildt
nämnas ett stort fynd från en torfmosse vid Lindbjerg i Eanders arnt
(Kjöbenh. mus., B. 3885—91). — I norra Tyskland äro många bety
dande fynd från denna tid gjorda (museerna i Berlin, Breslau, Posen,
Bromberg, Schwerin m. fl.)
2 Mucli, Die Kupferzeit in Europa (Wien 1886).
3 Härmed vill jag — liksom i det följande — i korthet angifva, att
perioden omfattar tiden från omkring år 1450 till omkring år 1250,
d. v. s. »från midten af det 15:de till midten af det 13:de århundra
det» eller, enär ett par årtionden ej spela någon roll, »från det 15:de
till det 13:de århundr.» — Då i det följande står t. ex. 500, menas
dermed slutet af det 6:te eller början af det öde århundr.
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att de nu i fråga varande ålita spiralerna endast förekomma i de
äldsta schaktgrafvarna inom Mykense’s borg.
Man kan nu vida närmare än för sex år sedan bestämma åldern
af dessa grafvar. De måste vara några mansåldrar äldre än de vid
Mykense utanför borgen anträffade grafkammare, hvilka förskrifva
sig från tiden omkring år 1400 före Kr. I dessa grafkammare hai
man nämligen funnit lerkärl af den karakteristiska form, som af
de tyska arkeologerna kallas »Biigelkannen»; men sådana kärl äro
vid flere tillfällen funna tillsamman med egyptiska arbeten från
konung Amenhotep lilis tid, omkring år 1400 före Kr.1
I de nyssnämnda grafkamrarna vid Mykense bar man äfven
funnit några bronstibulor af en i norra Italien vanlig form, hvilken
står i så nära typologiskt samband med de nordiska fibulorna från
den 2:a perioden, att tidsskilnaden ej kan vara nämnvärd.
Då dessa grekiskt-italienska fibulor höra till tiden omkring år
1400, oell då de nordiska spännena ej uppträda förr än under den
2:a periodens senare hälft; då å andra sidan spiralornamenten un
der denna periods förra hälft ej kunna vara mycket yngre än de
äldsta schaktgrafvarna i Mykeme, så följer häraf, att vår period ej
kan hafva börjat senare än under det 15:e och ej slutat senare än
under det 13:de århundradet. Omöjligt är deremot icke, att perio
den både börjat och slutat något tidigare än nu är sagdt.
Period 3. Den äldre bronsålderns sista tid. 1250—1050 före
Kr. föd.
Afven inom denna period kan man urskilja en äldre och en
yngre del: den förra med obrända lik eller brända ben i långa
kistor, med svärd som Tidst), pl. 3 fig. 48 och 49 och spännen som
fig. 68; och den senare med brända ben i korta kistor, med svärd
som fig. 51 oell 52 och spännen som fig. 69 och 70.
Period 4. Den yngre bronsålderns första tid. 1050—850 före
Kr. föd.
Till den förra hälften af denna period höra spännen som Tidsb.
pl. 4 fig. 96 och 97 och hängkärl som fig. 91 och 92; till den
senare hälften spännen som fig. 98 och hängkärl som fig. 93.
1 Montelius, »Ilie Bronzezeit ira Orient lind in Griechenlnnd», i Archie
flir Anthropologie 18112.
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Period 5. Ben yngre bronsålderns blomstringstid. 850—650
före Kr. lod.
Till den förra hälften af denna period höra spännen sorn Tidst).
pl. 5 fig. 126 och 127, hängkärl som fig. 118 och 119, samt hals
ringar som fig. 114; till den senare hälften spännen som fig. 128,
hängkärl med sådana hål i st. f. öglor som fig. c och d å sid. 76
i ant', arb., samt halsringar vridna än åt höger än åt venster, som
fig. 113.

Fig. l

Period (i. Ben yngre bronsålderns sista tid och öfvergången
till jernåldern. 650—500 före Kr. föd.
Då vi här befinna oss på öfvergången till jernåldern, och då
jernet tydligen var i allmänt bruk på den tid, till hvilken de yngre
af de å pl. 6 i Tidsb. af bildade typerna höra, anser jag det vara
lämpligt att till bronsålderns sista period endast hänföra de äldre
af de å nämnda pl. återgifna typerna (fig. 130—134, 137—139).

lil. Jernåldern.
Jernålderns början eller Ben förromerska äldre
jernålderns första afdelning. 500—300 före Kr. föd.
Till denna period höra bl. a. fig. 135,136,140—142 å pl. 6 i Tidsb.
Period 1.
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Karakteristiska tor denna periods äldre del äro de tutulusformade
spännen, hvilka vanligen förekomma parvis (tig. 3) och alltid haft
nål af jern. Såsom jag redan i Tidsb. (sid. 159) visat, har denna
typ uppstått genom en efterbildning af sådana, med en tutulusformad prydnad i midten försedda spännen som tig. 2. De senare
— hvilka i sin ordning uppstått ur de under Hallstattperioden
vanliga, ursprungligen grekiska spännena med två spiralskifvor (fig.
1) — hafva ett par gånger i Tyskland anträffats tillsammans med

de för bronsålderns sjette period egendomliga, vridna, mycket tjocka
halsringarna fig. 133 å pl. 6 i Tidsb.
Fynd från denna första period äro ej så sällsynta, som man
föreställt sig. Kronlika lialsringar och andra ringar af beslägtade
törmer hafva i ganska stort antal afträffats i södra Skandinavien; 1
och andra arbeten från samma tid hafva under de senare åren
blifvit till ganska stort antal dels funna, dels uppmärksammade.2
1 Nordiske fortidsminder udgivne af det kgl. Nordiske Oldskriftselskab,
haft 1, sid. 23.
- Montelius, »Fynd från vår jernålders första dagar», i Månadsbl. 1885,
sid. 78 oell 81.
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I det nordligaste Tyskland kar man funnit hela gräffält från
denna period.1
För de tutulusformade spännenas ålder, se Tidsb., sid. 160.
Poriod 2. Den förr omerska äldre jernålderns andra afdelning,
motsvarande den äldre Téne-tiden2 på kontinenten. 300—150 före
Kr. föd.
Karakteristiska för denna period äro sådana »Téne-spännen»
som tig. 4 och 5, på hvilka den bakåtböjda ändan ännu icke är fast
vuxen med bågen.
Här, liksom i det följande, anför jag endast de spännen, som
äro mest betecknande för hvar period. Jag nämner spännena, emedan
de bilda en typologisk kedja, hvilkens särskilda länkar äro lätt.
igenkänliga såsom utmärkande för vissa korta tider. Att man till

Fig- 4.

2/a-

Fig. 5.

V2.

hvarje period äfven kan hänföra ett stort antal andra fornsaker,
behöfver icke nämnas. Utrymmets knapphet hindrar mig emel
lertid att närmare redogöra derför.
Till denna period höra de äldsta »brandpletterne» på Born
holm samt flere andra fynd i och utanför grafvar både i Danmark,
Sverige och Norge.3
I sydligare trakter gjorda fynd, hvilka gifva oss upplysning
örn de nu i fråga varande fibulatypernas ålder, äro beskrifna i
Tidsb., sid. 192.
1 T. ex. de vid Dockenhuden och Sulldorf i Holstein, der flere arbeten
från denna period, men inga Téne-fibulor hittats. Mestorf, Urnenfriedhöfe in Schleswig-Holstein, sid. 47 och 56.
2 Till den »äldre Téne-tiden» räknas i Tyskland stundom, ehuru med
orätt, fynd, som höra tillden föregående »Hallstatt-tiden».
3 Vedel, Bornholms oldtidsminder og oldsager, sid. 80; lindset, Jernalderens begynnelse i Nord-Europa, sid. 361 o. följ.; Montelius, »Brandpletter i Östergötland», i Månadsbl. 1882, sid. 181. — Jfr Svenska
Fornminnesföreningens^tidskrift, örte bandet, sid. 122, fig. 3.

[
ÖFVERSIGT ÖFVER DEN NORDISKA FORNTIDENS PERIODER.

143

Period 3. Den förromerska äldre jernålderns sista afdelning,
motsvarande den yngre Téne-tiden på kontinenten. 150 före Kr.
—tiden omkring Kristi födelse.
Karakteristiska för denna period äro sådana »Téne-spännen» som
tig. 6 och 7, å hvilka den tillbakaböjda ändan är fastvuxen med bågen.
Från denna period förskrifva sig de Hesta till den första grup
pen af bornholmska brandpletter räknade grafvarna,1 samt en
mängd andra fynd.
Vid Bläsnungs i Vestkinde socken på Gotland har direktör
Nordin undersökt ett stort gräffält från jernålderns äldre del.2
De flesta grafvarna, mer än 100 till antalet och liggande till
sammans på den vestra delen af detta fält, visade sig tillhöra den
nu i fråga varande perioden, under det att man på den östra delen
fann grafvar från den romerska äldre jernåldern.3

Fig. 6.

Va

rig. 7.

Spännen af en typ närmast lik fig. 6 — hvilken typ kan sä
gas tillhöra ungefär midten af denna period — äro vid Lauterach
i Voralberg funna tillsammans med 3 keltiska och 24 romerska
mynt, de sistnämnda präglade under åren 250—80 före Kr.4 Sa
kerna äro således utan tvifvel nedlagda i jorden under den förra
hälften af lista århundradet före Kr. föd.
Från tiden kort före eller omkring Kristi födelse förskrifver
sig typen fig. 7. Vid första påseendet synes den visserligen likna
de öfriga Téne-spännena, men vid närmare betraktande visar den
sig vara skiljaktig i ett afseende, som ådagalägger att den hör till
1 Vedel, anf. arb., sid. 08 och 81.
2 Nordin, »Fornlämningar i Vestkinde socken på Gotland», i Svennka
Fornminnesföreningens tidskrift, Otte bandet sid. 1 och 113, samt 7:de
bandet sid. 33 och 87.
3 Sv. Forum, fören-.s tidskr., 7:de bandet sid. 89 (karta öfver graffältet)o.följ.
4 Mittheilungen der k. k. Uentral-Commission (Wien 1881), Nelle Folge,
Vll sid. 87—91.
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cn något senare tid. På de äldre typerna är spännets ända, vid
nålhylsan, böjd uppåt och tillbaka mot bågen, hvilken den snart
omfattar (fig. 4 och 5), och nied hvilken den slutligen sammanväxer.
Annu på fig. 6 kan man se detta. Men på fig. 7 är spännets ända
böjd nedåt, så att den bildar nålhylsan. Den aflånga öppning,
som härigenom uppkommer, fylles småningom.1 2
Period 4. Den romerska äldre jernålderns förra del. Från
tiden omkring Kristi födelse till omkring år 200.
Från den förra hälften af denna period, således från det lia
århundradet efter Kr., förskrifva sig sådana spännen som fig 8,
och de andra »romerska» spännen af något äldre eller ungefär sam
tidiga typer, hvilka doktor Muller upptagit såsom form 1. *

Fig. 8.

Första århundradet efter Kr. föd.

Spännen af sistnämnda form äro på flere ställen här funna till
sammans med romerska bronsskopor (»kastruller») af en typ, som
återfinnes i Herculaneum och Pompeji, och som således varit i all
mänt bruk under den senare hälften af det Ira århundradet efter
Kr. föd. Icke blott af formen se vi, att de i Skandinavien och
i Italien funna bronsskoporna äro från samma tid. Detta ådagalägges ännu tydligare deraf, att flera af de i Norden anträffade
bära alldeles samma stämpel (T. CIPI. POLIBI. F.) som några af
de ur de två nyssnämnda italienska städernas ruiner uppgräfva och
derigenom visa sig hafva utgått från samma fabrikants verkstad.3
1 Jfr Vedel, ani', arb., sid. 82, fig. 124 och 125.
2 Muller, »En tidsadskillelse mellem fundene ira den leid re jernålder i
Danmark», i Årböger f. nord. oldkynd. 1874, sid. 339.
3 En bronsskopa af denna typ och med nämnda stämpel är funnen i en
graf vid Hagenow i Meklenburg tillsammans med ett spänne af nu i
fråga varande typ. — »Runornas ålder», sid. 251.
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Karakteristiska för den senare hälften af perioden, således för
det 2:a århundradet, äro bl. a. sådana spännen som tig'. 9—11.

Fig. 9.

Fig. 10.
9—11.

Fig. 11.

Andra århundradet.

Bevis för riktigheten af tidsbestämningen i fråga örn denna
oeh den följande perioden har jag meddelat i min uppsats örn
»Runornas ålder i Norden», hvarför det nu torde vara tillräckligt
att hänvisa dit.
Period 5.

ilen romerska äldre jernålderns senare del. 200—400.

Fig. 13.
Fig. 12—14.

Fig. 14.

Tredje århundradet.

Till den förra hälften af denna period, således till det Hulje
århundradet, höra bl. a. sådana spännen som fig. 12—14.
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Att sådana spännen som tig. 15 oeh 16 varit i bruk omkring
år 300 eller i början af 4:de århundradet, visas så väl af det
danska fyndet från Sanderumgård 1 som af fyndet från Sackrau i
Schlesien, der i samma graf som tre dylika spännen några romer
ska mynt lågo, af hvilka det yngsta är prägladt tor kejsar Clau
dius Gothicus, således mellan åren 268 och 270.2 Detta resultat
bekräftas ock så väl af Sackrau-fyndets öfriga innehåll som af
andra fynd i Skandinavien och på kontinenten.

Fig. 15—16.

Början af fjerde århundradet.

Från det 4:de århundradet härstamma äfven dels sådana spän
nen som tig. 17—22, dels flere andra typer. Så höra till detta år
hundrade de två präktiga spännen af guld och silfver, som äro
funna i en graf vid Årslev på Fyen.3
1 Sv. Forarn. för:s tidskrift, 6:te bandet, sid. 254.
2 Grempler, Der II. nåd III. Fund von Sackrau (Berlin 1888). Jfr
samme forks Der (/.) Fund von Sackrau (Berlin 1887).
3 Worsaae, Nordiske oldsager, tig. 386 och 387. Se »Runornas ålder»,
sid. 255 (der genom tryckfel står »5:te århundradet», under det att
sammanhanget visar, att det bör vara »4:de»),

Fig. 17.

Fig. 19
Fig. 18.

Fig. 21.

KiK

17—22.

V.

Fjerde århundradet.

148

OSCAR MONTELIUS.

Folkvandringstidens förra del. 400—600.
Karakteristiska tor den förra hälften af denna period, således
tor det örte århundradet, äro dels sådana spännen som tig. 23, dels
sådana som tig. 24—29.
Att dessa oell närstående former af
spännen verkligen höra till nyssnämnda
tid, framgår af de skäl jag på annat
ställe anfört (se »Runornas ålder»). Sär
skildt förtjenar det uppmärksamhet, att
de nu i fråga varande spännena vid flere
tillfällen hittats tillsammans nied sådana
guldbrakteater som Sv. forns. 461—62.
Dessa måste förskrifva sig från det örte
århundradet, hvilket framgår dels af an
dra förhållanden, dels deraf att dylika
brakteater vid många olika tillfällen hit
tats tillsammans med sådana som äro
nästan omedelbara efterbildniugar efter
romerska mynt från midten af det 4:de
århundradet. En stor, vid Broholm på
Fyen funnen guldskatt innehöll till och
med jemte brakteater lika Sv. forns. 461
—62 äfven ett par, som visade bröstbil
den af en man nied det kejserliga dia
demet kring håret och en inskrift, hvars
senare hälft TANS P F AVG är alldeles
riktigt kopierad efter originalet.1 Å
detta lästes nämligen D(ominus) N(oster)
Constans P(ius) F(elix) Aug(ustus), så
Fig. 23.
ledes den år 3Ö0 aflidne kejsar Constans’
Femte århundradet.
namn. Man har ingen anledning att anse
de sistnämnda brakteaterna vara mycket yngre än originalen; de
borde således förskrifva sig från den senare hälften at det 4:de
århundradet. Emedan de icke äro mycket nötta, kunna de ej gerna
hafva blifvit nedlagda i jorden efter midten af följande århundrade,
och följaktligen torde brakteaterna af samma slag som Sv. forns.
461—62 ej heller i allmänhet vara yngre. Ungefär samtidigt med
Period 6.

1 Sehested, Fortidsminder ocj oldsager fra egnen örn Broholm, pl. XLt.

Fig. 24.

2

Fig. 25.
Fig. 24—26.

%.

Femte århundradet.

Fig. 26.

»/»•

Fig. 27.

Fig. 29.

»/,.

27—29. Femte århundradet.

2/3.

ÖFVERSIGT ÖFVER DEN NORDISKA FORNTIDENS PERIODER.

151

de äldsta till fyndet hörande brakteaterna kan ock det på samma
ställe funna guldspänne (fig. 19) vara; detta skulle således vara
förfärdigadt omkring år 400.
I senare hälf
ten af det 5:te år
hundradet måste
det lig. 30 afbildade, präktiga
guldspänne vara
förfärdigadt, hvil
ket hittats vid
Skodborg i Sönderjyllandtillsammans med treguldbrakteater.1 Detta
spänne är nämli
gen mycket likt—
ehuru måhända nå
got äldre än — det
praktfulla guld
spänne, som man
har hittat vidElsehoved på Fyen,
tillsammans med
flere romerskt-byzantinska
guld
mynt, af hvilka de
yngsta äro präg
Fig. 30.
lade för kejsar
Senare hälften af femte århundradet.
Anastasius.
Då
denna kejsare regerade åren 491—518, och då hans till fyndet
hörande mynt icke visa något spår af nötning, under det att de
äldre mynten äro något, men ej mycket, nötta, så måste Elsehovedskatten blifvit anförtrodd åt jorden omkring eller kort efter år 500.*2
Spännet kan dock naturligtvis hafva varit några, eller till och med
flere, årtionden gammalt redan då det kom i jorden.
'Sehested, anf. arb., sid. 214; Stephens, Oldnortliern Rume Monuments,
II, sid. 560; Montelius, Från jernåldern, sid. 66, fynd n:o 477.
2 »Runornas ålder», sid. 265.
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Att spännena från Skodborg och Elsehoved icke äro yngre än
från det öde århundradet, visas också af det nära typologiska sam
manhanget mellan den öfre, fyrsidiga delen af dessa spännen och
motsvarande del af det till tiden omkring år 300 hörande spännet
fig. 16. I båda fallen se vi tre knappar skjuta ut på den öfre
långsidan och två knappar på hvardera smalsidan. De två senare
paren samt midfknappen på långsidan hafva sina motsvarigheter på
spännet fig. 15; fig. 16 har på hvardera sidan om spännets halfrunda öfverstycke en liten i en knapp upptill slutande ten, som
förenar de två horizontala tvärstängerna, och hvarigenom tillika
öfvergången från ett halfrund! till ett fyrsidigt öfverstycke på dessa
spännen visar sig ligga nära till hands.
Riktigheten af den åsigten, att sådana spännen som fig. 24—30
och nära dem stående typer höra till det örte århundradet, bekräf
tas vid ett studium af minnena från de följande århundradena. Det
framgår nämligen deraf, att en mängd former, hvilka så väl på
grund af typologiska skäl som af fyndförhållandena måste vara
yngre än de nu i fråga varande, utfylla mellanrummet mellan det
örte århundradets början och tiden omkring år 800, då man genom
uppträdandet af nya grupper främmande mynt har lättare än under
den närmast föregående tiden att erhålla direkta upplysningar örn
de nordiska arbetenas ålder.
Till senare hälften af den sjette perioden, således till det örte
århundradet, höra de fynd, hvilka innehålla sådana spännen som
fig. 31 och 32. Att de äro yngre än fig. 24—30, ådagalägges dels
af det typologiska sammanhanget, dels deraf att fig. 31 och 32 hit
tas tillsammans med hvarandra1 eller med andra arbeten, hvilka i
sin ordning befinnas vara yngre än de som anträffas jemte fig. 24
—30, under det att fig. 31 och 32 ej förekomma i samma fynd som
spännen lika fig. 24—30 eller som de guldbrakteater eller andra
föremål, hvilka äro samtidiga med sistnämnda spännen.
Till det örte århundradet höra äfven sådana stora likarmade
spännen som Sv. form. 443.2
1 T. ex. Hade-fyndet i Gestrikland, Antiqv. tidskr. f. Sv. 2, sid. 304.
2 Se äfven Antiqv. tidskr. f. Sv. 2, sid. 300 och pl. 1 (Hade-fyndet).
— Här är ej tillfälle att redogöra för de yngre formerna af smärre
likarmade spännen (Sv. forns. 564, 566, 567), hvilka tillhöra den 8re
perioden, eller att visa huru dessa utvecklat sig ur sådana större som
fig. 5 å pl. 5 i 2:dra bandet af Sv. Forum, föns tidskr. och fig. 658
—661 i Rygh’s Norske oldsager.

Kig. 31.

Fig. 32.

Fig. 31—32.

Sjette århundradet.

Fig. 33.

Början af sjunde århundradet.
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Folkvandringstidens senare del. 600—800.
Från början af denna period förskrifva sig bl. a. spännen af
samma typ som fig. 63. De äro mycket allmänna på Gotland, men
förekomma äfven i ganska stort antal på Bornholm. Samma typ,
eller en närstående, träffas också — ehuru mera sällan — i andra
delar af Skandinavien. Dessa spännen tilltaga småningom i stor
lek, så att de på en tid betydligt senare än den, med hvilken vi
för ögonblicket sysselsätta oss, blifva mycket stora. De spännen
af denna typ, hvilka i storlek öfverensstämma med tig. 33, tillhöra
tydligen slutet af det örte och början af det 7:de århundradet.
Några af amtmand Vedel på ett lika utmärkt sätt undersökta
som förträffligt beskrifna gräffält på Bornholm gifva oss värderika
upnlvsninffar i detta, afseende.
Period 7.

Fig. 34.

Fig. 35—36.

Fig. 35.
Fig. 36.
Sjette och sjunde århundradena.

På graffältet vid Bsekkegård,1 2med
* mer än 160 grafvar, har man
icke funnit ett enda spänne likt fig. 24—30, men 6 spännen lika tig.
33. Många grafvar, såväl vid Buskegård som på andra ställen, visa
att dessa spännen äro samtidiga dels med sådana som tig. 35 och
36, och dels med fbgelliknande spännen (Sv. forns. 446).
Spännena fig. 35 och 36 äro, såsom fig. 34 och andra mellan
former visa, utvecklade ur de »armborstliknande spännen», hvilka
ännu under den 6:te perioden voro i bruk.8
1 Vedel, Bornholms oldtidsminder og oldsager, sid. 376; jfr sid. 163
och 173.
2 H. Hildebrand i Antiqv. tidskr. f. Sv., 4 sid. 191, fig. 171; Vedel,
ant. arb., sid. 163.
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Vid Buskegård hafva spännen lika fig. 33 ej hittats i samma
grafvar som runda spännen lika fig. 37, men å ett par andra ställen
på Bornholm och vid flere tillfällen på Gotland har man tillhopa
med dylika små, låga, runda spännen funnit sådana som hafva
samma form som fig. 33, ehuru de äro något större och torde höra
till en något senare tid, d. v. s. till midten eller senare hälften af
det Tide århundradet.
Tillsammans med små och låga runda spännen lika fig. 37
har man några gånger på Bornholm funnit aflångt skålformiga spän
nen lika de äfven annorstädes i Norden ofta förekommande äldsta
ovala spännbucklorna, hvilka alltid äro små och enskaliga (fig. 38).1

Fig. 37—38.

Sjunde århundradet.

En följd af det nu sagda är, att flertalet af de gotländska
fynd, som af Hildebrand hänföras till »den tredje gruppen»,2 måste
anses förskrifva sig från det 7:de århundradet.
Emedan nyssnämnda runda spännen (fig. 37) äro så godt som
alldeles lika de runda knapparna midt på de nr grafvar på Vallstenarum, vid Vendel och Ulltuna upptagna sköldbucklorna, måste
äfven dessa grafvar förskrifva sig från det Tide århundradet, hvilket
bekräftas bl. a. af de på samma ställe funna svärdens fasten.3
1 Montelius, »Om de ovala spännbucklorna», i Månadsbl. 1877, sid. 461.
2 Månadsbl. 1878, sid. 733, och 1879, sid. 164.
3 B. E. och H. Hildebrand, Teckningar nr Svenska Statens Historiska
Museum, 1 pl. 1 (Ulltuna), 3 sid. 8 (Vallstenarum); Montelius, Svenska
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Från den senare hälften af den 7:de perioden, således från
det 8:de århundradet, härstamma de fynd, som innehålla dels så
dana enskaliga spännbucklor som tig. 39, 40 och 41 — större och
af mera utvecklade typer än tig. 38, — dels runda och djurhufvudformade spännbucklor af temligen gamla typer, men yngre än tig.
37 och 35.

Fig. 41. 2/aFig. 39—41. Åttonde århundradet.

Till denna tid hör således åtminstone en del af de gotländska
fynd, hvilka af Hildebrand sammanfattats under »den fjerde gruppen».1
färnsåker, fig. 420 (Ulltuna); Antiqvar. tidskr. f. Sv., 8 sid. 11 och 68
(Vendel graf 1), 19 (Vendel graf XI). — Svärdet från Vallstenarum
är af något äldre typ än de från Vendel och Ulltuna.
1 Månadsbl. 1879, sid. 49 och 167.
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Vikingatiden. 800—1050.
Till tiden omkring år 800 1 och början af det Olde århundradet
höra sådana stora, enskaliga, ovala spännbucklor som fig. 42 och
de former som stå dem närmast.12 Detta framgår såväl af det typologiska sammanhanget — dessa enskaliga spännbucklor äro näm
ligen något, men ej mycket äldre än de dubbelskaliga fig. 43 —
som af fyndförhål landelia.
Period 8.

Fig. 42.

Början af nionde århundradet.

Så hafva spännen af denna typ flere gånger blifvit anträffade
i de äldsta kristna grafverna (med obrända ben) på Björkö. Härvid
äro två omständigheter att lägga märke till. Den ena är, att kristna
funnos i Birka redan före Ansgaria forsta ankomst till staden,
således före 820-talets slut;3 alla kristna grafvar der behöfva
1 Att de arbeten, som i Arböger f. nord. oldkynd. 1880, sid. 15ö och
157 hänföras till tiden omkring år 800, i sjelfva verket torde vara
omkring tre århundraden äldre, framgår af det föregående.
2 Vedel i Årböger f. nord. oldkynd., 1890 fig. 2G.
3 I »Vita S. Anscharii per S. Itembertum» (Scriptores remm suecivarum
medii aivi, Il sid. 194) läses vid berättelsen örn Ansgarii första an
komst till Birka: »och det fanns äfven hos dem (Birkaborna) många
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således icke vara senare än denna tid. Den andra är, att de
prydnader, som upptagas ur en graf, kunna vara — och i de flesta
fall äfven äro — förfärdigade några årtionden förr än de med
egaren eller egarinnan nedlades i jorden. En qvinna, som år 830
dog och begrofs i Birka vid 60 eller 70 års ålder, kan hafva fått
med sig i grafven ett par spännen, hvilka hon burit sedan hon
som tjuguårig flicka erhöll dem. Hvartill kommer, att dessa spännen
måhända ej voro nya då, utan att hennes mor eller någon annan
före henne burit dem.
Att spännen af typen fig. 42 tillhöra tiden omkring år 800, är
så mycket sannolikare, som man i och vid Birka — hvilken stad
dock ej kan hafva varit ny, när Ansgarius kom dit, — funnit en
dast få ovala spännbucklor af äldre typer.
Flere sammanstämmande fynd vitna ock om, att ovala spänn
bucklor lika fig. 43, hvilken typ, såsom nyss nämndes, är närmast
yngre än fig. 42, tillhöra den 9:de århundradets midt.
Så fann man år 1835 i en grafhög vid Salum i Torsåkers
socken, Ångermanland, ett spänne likt fig. 43 tillsammans med
några andra prydnader samt två silfvermynt, präglade för kejsar
Ludvig den fromme (814—840).1
I en grafhög vid Söndre Bö i Sigdal prestegjeld, Norge, fann
man år 1875 två ovala spännbucklor af samma typ tillsammans
med 7 silfvermynt, af hvilka ett är prägladt för den anglosachsiske
konungen Ceonwulf af Merda (796—819) och 6 äro frankiska (ett
prägladt för Karl den store och fem för Ludvig den fromme). Alla
mynten äro genomborrade, och två hafva ännu lemningar af brons
öglor. Oaktadt de således varit burna som prydnader, äro de flesta
»utmärkt bevarade», hvilket visar, att de ej gerna kunna hafva
varit gamla, då de nedlades i grafven.2
kristna fingar, hvilka gladdes åt att de ändtligen kunde blifva delak
tiga af de himmelska nådemedlen (mysteria)». Härmed kan samman
ställas den kort förut i samma arbete (sid. 190) lemnade uppgiften,
att sändebud från Sverige före Ansgarii första missionsresa till vårt
land underrättat kejsar Ludvig den fromme om, »att det funnes många
i Sverige, som önskade antaga kristendomen».
1 Statens Hist. Museum, n:o 764. Montelius, Från jernåldern, fynd
n:o 242.
2 Arsberetning af Föreningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring,
1875, sid. 89; Rygh, Norske oldsager, fig. 487.
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I cn graf på Björkö fann doktor Stolpe två ovala spännbucklor
lika tig. 43 tillsammans nied ett byzantiskt silfvermvnt prägladt
för kejsar Theophilos (829—842).

Fig. 43.

Midten af nionde århundradet.

Den fig. 44 afbildadc typen, som är närmast yngre än fig. 43,
tillhör slutet af det 9:de och förra hälften af det 10:de århun
dradet.
I några grafvar på Björkö har doktor Stolpe funnit spännen
lika fig. 44 tillsammans med mynt från förra hälften af det 10:de
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århundradet; och en graf vid Gårdby på Oland innehöll 2 spännen
af samma typ jemte ett med bronsögla försedt arabiskt silfvermynt,
prägladt 908—9.1

Fig. 44.

Förra hälften af tionde århundradet.

Ett par skadade och således troligen redan vid nedläggningen
gamla spännen lika tig. 44 äro funna nära Smolensk i Ryssland
tillsammans med åtskilliga silfversmycken och österländska mynt,
af hvilka det yngsta är prägladt år 953.2
'Statens Hist. Mus., n:o 1304: 1844. 20—27. Montelius, Från jernåldem, fynd ilo 356.
2 Månadsbl. 1873, sid. 185, not.
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Flere spännen af denna typ äro funna på Island och kunna
således icke hafva kommit ned i jorden före den sista fjerdedelen af det 9:de århundradet.

Fig. 45.

Senart hälften af tionde århundradet.

Å andra sidan förtjenar det uppmärksamhet, att denna typ samt
de yngre typerna fig. 45 och 46 äro mycket sällsynta i Danmark
liksom i vissa delar af den skandinaviska kalfön, hvilket tvifvelsutan
beror på att kristendomen der tidigt infördes och man således ej
längre bibehöll seden att nedlägga smycken och dylikt i grafvarna.1
1 Månadsbl. 1873, sid. 179.
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Från det 10:de århundradets senare hälft förskrifva sig de
dubbelskaliga ovala spännbucklorna af typen tig. 45, hvilken, såsom
jag på annat ställe visat,1 utvecklat sig ur typen fig. 44.

Förra hälften af elfte århundrade.

Ett pär spännen lika fig. 45 är hittade vid Haugen i Jarlsberg
och Larviks arnt, Norge; de vörö hvälfda mot hvarandra, och mellan
dem lågo utom andra saker två hela och ett halft arabiskt silfver.
mynt, mycket nötta så att inskrifterna äro nästan oläsliga. Man kan
dock se, att det yngsta är prägladt omkring år 910.2
1 Månadsk. 1877, sid. 482.
- flygh, Norske oldsager, fig. 478.
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Till förra hälften af det lide århundradet höra de enskalig^
ovala spännbucklorna af typen fig 4(5, hvilka äro försämrade kopior
af fig. 45.1 Det förtjena!- anmärkas, att spännen af denna typ ej
synas förekomma på Björkö. Att Birka upphört att finnas till kort
efter år 1000, har jag på annat ställe sökt visa.2
*

$

*

Kommande forskningar skola ådagalägga, i hvilken män de nu
framlagda resultaten kunna kräfva modifikation.
Örn de skulle visa sig vara i hufvudsak riktiga, vore det redan
nu möjligt att i de liesta fäll på århundradet bestämma åldern
icke blott af de här ofvan särskildt nämnda typerna från såväl
bronsåldern som jernålder^ utan också af de tusentals föremål,
hvilka genom fyndförhållandena visa sig vara samtida med dem.
Vi skulle således redan nu kunna århundrade för århundrade
följa kulturutvecklingen i Skandinavien ända från midten af det
andra årtusendet före Kr. födelse till kristendomens införande.
*

*

Stenarne till fig. 1-4, 7-14, 17, 18, 20, 22—26, 28, 31—35, 37, 38, 42—46

tillhöra k. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien, hvilken haft godheten ställa
dem till föreningens förfogande.
Fig. 5, 6, 36 och 39-41 äro kopierade efter fig. 110, 113 och 329 i Vedels

Bornholms oldtidsminder og oldsager, samt efter fig. 22—24 i hans »Bornholmske undersögelser» (Arhöger f. nord. oldkynd. 1890).
Fig. 15, 16, 19, 23, 27, 29 och 30 äro kopierade efter fig. 29 å sid. 373 i Årboger f. nord. oldk. 1877, fig. 1 å pl. VII i Grempler Der II. und lil. Fund von Sackrau,
fig. h. å pl. XLI i Sehested’8 Fortidsminder og oldsager fra egnen örn Broholm, fig. 13
ä pl. V i Engelhardt^ Nydam mosefund, fig. 7 å pl. II i Arsberetning af Föreningen
til norske fortidsmindesmerkers bevaring 1888,3 fig. 209 i Worsaae\s Danish arts, samt
fig. å sid. 214 i Sehested^ anf. arb.

De figurer, för hvilka ej annat är särskildt angifvet, äro tecknade i naturlig
storlek.

1 Månadsbl. 1877, sid. 483.
Sveriges historia, 1 sid. 307.
3 Det fyrsidiga öfverstycket af detta spänne har utan tvifvel varit utmed
de tre fria sidorna prydt med de å anf. st., sid. 146, omtalade 15
knapparna; jfr fig. 28 här ofvan.

