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TILL FRÅGAN OM DEN ROMERSKA JÄRN
ÅLDERNS KRONOLOGI 

ETT GENMÄLK 

AV 

G U N N A R E K H O L M 

I
Fornvännen 1944, s. 288 ff. besvarar inspektören vid Danmarks 
Nationalmuseum Mag. art. Hans Norling-Christensen en del av 
de invändningar, som förf. till denna artikel riktat mot hans för
slag till periodindelning av den äldre romerska järnåldern och 

till absolut kronologi för dessa perioder. För dem av Fornvännens 
läsare, som ej förut ägt kännedom om min uppsats i Aarböger for 
nordisk Oldkyndighed og Historie 19431 och ej heller ha möjlighet 
att taga del av den i nämnda tidskrift, torde emellertid vara mycket 
svårt att av Norling-Christensens inlägg kunna bilda sig något klart 
begrepp om diskussionens innebörd. Inledningsvis skall därför här 
lämnas en kortfattad orientering i frågan. 

Det föreliggande meningsskiftet är i själva verket endast den 
s e n a s t e , ehuru säkerligen icke den s i s t a fasen i en strid, som 
fortgått inom dansk fornforskning i snart ett halvt sekel. Debatten 
inledes med en uppsats i Aarböger 1900 av professor Christian Blin-
kenberg. Under hänvisning till att tvenne romerska fabrikantnamn 
— P. Cipius Polybius och L. Ansius Epaphroditus — förekomma på 
vinskopor, funna tillsammans såväl i Pompeji och Herculaneum som 
i ett danskt fynd från GI. Annasholm vid Odense drar han slutsat
sen, att handelsförbindelserna mellan Danmark och Italien måste ha 
varit jämförelsevis regelmässiga och snabba. De romerska import
varorna få därför anses äga stort värde för dateringen av de nordiska 
fynd, vari de uppträda. Dessa synpunkter bemötas av Sophus Muller 
i hans monografi över Juellingefyndet. De capuanska fabrikerna 

1 Nedan cit. Aarb. 1943. 

18 — Fornvännen 19i5. 
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gingo oj under genom Vesuvius' utbrott år 79, och en romersk fabri
kants namnstämpel kan ha använts som firmanamn långt efter hans 
död. Vidare måste räknas med att kärlen varit i bruk en längre tid. I 
denna riktning pekar den starka förslitningen och det skadade till
ståndet hos många av de införda bronskarlen. Juellinge-gravarna, 
som kännetecknas av romerska importvaror av Pompeji-typ, kunna 
därför ej sättas längre tillbaka än till tiden 150—250 e. Kr. 

Mot dessa åsikter riktade dock tyska och svenska arkeologer vissa 
invändningar. Den starkaste oppositionen kommer emellertid från 
danskt håll och företrädes av Norling-Christensen. Till Blinkenbergs 
argument, att i Italien samtida bronsvaror måste ha varit samtida 
även i Skandinavien, fogar han tesen, att äldre bronskärl även i nor
diska fynd alltid följa äldre glas liksom yngre bronskärl yngre glas. 
De romerska importvarorna måste därför antagas i regel ha följt 
den generation i graven, under vilkens tid de inkommit i landet. I 
anslutning till Blinkenberg drar han slutsatsen, att de nordiska fyn
den med romerska importvaror genom dessa varor kunna dateras. 
Från denna utgångspunkt kommer han vid en närmare granskning 
av de danska fynden till slutsatsen, att romerska järnåldern kan upp
delas i 4 perioder, av vilka den första omfattar förra hälften av 1. årh. 
0. Kr., den andra tiden vid det 1. årh:s mitt, den tredje sen del av 
1. och tidig del av 2. årh., den fjärde större delen av det 2. årh. 

I den granskning, jag underkastar dessa teorier (Aarb. 1943) ut
talas till en början, att mycket är berättigat i oppositionen mot Miil
ler. Blinkenbergs iakttagelser peka med bestämdhet i den riktningen, 
att namnstämplarna haft en individuell, ej en kollektiv syftning. 
Bronskärlen med ett visst fabrikantnamn få därför anses tillverkade 
undor bärarens livstid. Därav följer, att dessa namn måste tillerkän
nas ett betydande värde i kronologiskt avseende. Samtidigt betonas 
dock svårigheten att avgöra, huru länge kärlen varit i bruk, innan 
de nedlades i graven. Vissa nordiska fynd visa, att brukningstiden i 
enstaka fall kunnat vara flera århundraden. Att enbart på denna in
försel basera ett kronologiskt system betecknades såsom synnerligen 
djärvt. För att undersöka teoriens hållbarhet anställdes en jämförelse 
mellan det uppskisserade kronologiska systemet och de tidsbestäm
ningar, som redan föreligga i fråga om det inhemska materialet. 
Denna jämförelse resulterade däri, att nämnda tidsbestämningar 
genomgående visade sig vara betydligt lägre än Norling-Christen-
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sens på importföremålen baserade kronologi. Av dessa resultat drogs 
slutsatsen, att tidsbestämningen av fynd med romerska importvaror 
icke generellt kan grundas på dessas tillverkningstid utan måste ske 
från fall till fall och under nödig hänsyn till det inhemska materialet, 
fibulor, benkammar, beslag till dryckeshorn etc. Importvarornas livs
längd är alltför varierande för att någon uteslutande på dem grun
dad kronologi skulle kunna betraktas såsom säker. — Beträffande 
periodindelningen gjordes gällande, att perioderna 2 och 3 borde 
sammanslås, varigenom överensstämmelse med Mullers indelning 
skullo ernås. 

Mot dessa slutsatser vänder sig Norling-Christensen i Fornvännen 
1944 till en början med en principiell anmärkning. Att grunda de 
nordiska fyndens datering på de inhemska fornsakernas är att bo-
träda en farlig väg, ty tidsbestämningen för dessa är i mycket väsent
lig grad grundad just på importvaror, stammande från länder, som 
vid denna tid trätt över historiens tröskel. Den tankegång, som lig
ger till grund för detta uttalande, är svår att följa. När, såsom med 
råtta framhålles, utgångspunkten för dateringen av importföremålen 
och do inhemska fornsaksformerna till avsevärd del är gemensam, 
förefaller som skulle också tidsbestämningarna för båda material
grupperna ha alla förutsättningar att bli samstämmiga. Metodens 
brister skulle snarast bestå däri, att ett överensstämmande resultat 
saknat den önskvärda beviskraften för sin riktighet. När det emel
lertid nu visat sig, att överensstämmelsen helt uteblir, och att i stället 
skarpa motsättningar föreligga, tyder detta på att felaktigheter blivit 
begångna vid behandlingen av endera eller båda materialgruppernas 
kronologi. De tidsbestämningar, som av mig framlagts för de in
hemska fornsaksformerna, äro emellertid endast till en ringa del 
mina egna, på så gott som alla punkter vila de på uttalanden av tyska 
arkeologer (Beltz, Tackenberg, Richthofen etc.) och nordiska, såsom 
Almgren, Boe, Bröndsted, Jan och Th. Petersen. För de dateringar, 
som under denna diskussion fixerats för importvarorna, torde där
emot inspektör Norling-Christensen vara ensam ansvarig. Frågan 
gäller således, om det kronologiska system för den romerska järn
åldern, vilket framgått som en frukt av den äldre forskarskolans 
arbete, skall helt underkännas och ersättas tiv det, som Norling-
Christensen företräder. Utan att förneka möjligheten av att en så 
radikal kronologisk nyordning kommer att visa sig nödvändig, skall 
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jag här till närmare granskning upptaga några av de viktigare punk
terna i min danska kollegas sista inlägg i diskussionen. 

Vad beträffar anmärkningen, att av nio uppräknade fynd, som jag 
åberopar, ett par sakna daterande föremål och de andra måste be
tecknas såsom osäkra, är häremot åtskilligt att invända. De båda 
fynden från Freerslev och Skelskere-trakten innehålla visserligen 
ej några inhemska föremål, men då de där förekommande skoporna 
äro av fullständigt samma typ, som den i ett fynd från Sorup, genom 
en fibula daterad till tiden omkr. 100 e. Kr.,2 är en hänvisning till 
dessa båda fynd fullt berättigad i en diskussion om gruppens krono
logi. I fråga om de övriga av Norling-Christensen såsom osäkra be
tecknade danska fynden märkes, att de visserligen ej kommit i dagen 
vid systematiska utgrävningar, men att de å andra sidan ej i littera
turen angivits såsom ovissa. Till Spcrrestrup-fyndet hänvisar Friis-
Johansen3 utan annan reservation, än att det är »et gammelt, ufuld-
stsendigt Fund». Vad slutligen beträffar graven från Espe, kräver 
uttalandet om lerbägarens kronologiska särställning en närmare mo
tivering för att kunna godtagas. Är emellertid här, såsom den danska 
forskaren gör gällande, ej fråga om något slutet fynd, får detta be
tecknas såsom helt odaterat, och om så är, »maa man», såsom Nor
ling-Christensen själv vid dryftande av ett dylikt fall framhåller, »av-
staa fra at benytte det som Udgangspunkt for kronologiske Betragt-
ninger». 

Med hänsyn till detta klara ståndpunkttagande från Norling-
Christensens sida förefaller egendomligt, att han med sådan iver 
kämpar för just Espe-fyndets kronologiska värde och gör de där 
uppträdande glasskålarna till ledtyper för sin första period. Gent 
emot mitt påpekande, att skålar av denna typ förekomma även i 
Pompeji, invänder han, att där uppträda åtskilliga former, som även 
ur pompejansk synpunkt måste betecknas såsom antikviteter. Vad 
beträffar denna skåltyp, motsäges dock en sådan tolkning av dess 
uppträdande i Pompeji av dess talrikhet därstädes. Skålar i blått och 
vitt äro visserligen sällsynta, men i andra färger, särskilt grönt och 
vitt, uppträda de i åtminstone ett par 10-tal. Detta tyder på att till
verkningen fortgick ännu vid tiden för stadens undergång eller i 
varje fall, att dess upphörande ej har skett någon längre tidrymd 

8 Aarb. 1943, s. 42. 
• Hoby-Fundet, s. 141, not. 3. 
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före katastrofen. Men även om vi acceptera tolkningen av de pom
pejanska skålarna såsom antikviteter, d. v. s. förutsätta deras bruk 
långt efter tillverkningstiden i det egna hemlandet eller dess grann
länder — typens fabrikationsområde är ännu ej med säkerhet fast
ställd — måsto vi i ännu högre grad räkna med liknande förhållan
den i länderna på den då kända världens yttersta periferi. När vidare 
enligt Ritterling den ljusgröna varianten av dessa skålar i Rhen
området synes vinna övertaget först under flavisk tid,4 innebär häv
dandet av Espe-fyndets hänförande till 1. årh:s förra hälft, att kärlen 
i millfioriteknik i Skandinavien upphört tidigare än vid Rhen — 
något, som givetvis måste betecknas såsom ytterst osannolikt. 

Vad beträffar den »Fejltagelse», som jag skall ha gjort mig skyl
dig till i fråga om den danska forskarens datering av de små glas-
skålarna från Juellingegraven 4, framgår av sammanhanget, att här 
föreligger ett rent tryckfel — den felaktiga siffran 2 har fått ersätta 
den riktiga 1. Min hänvisning till Giubiasco-graven 18 såsom stöd för 
att typen är äldre än vad som antagits, får onekligen sitt värde för
ringad genom vad som påvisas beträffande de osäkra fyndförhål-
landena i denna grav. Men full ersättning härför erbjuder den av 
Norling-Christensen i en efterskrift omnämnda graven i Tessin. Den 
här ingående skålen är funnen tillsammans med en lertallrik, stämp
lad med namnet på en fabrikant, »som nästan uteslutande varit verk
sam under augusteisk-tiberisk tid». Såsom ytterligare ett stöd för min 
mening, att dessa glasskålar till avsevärd del äro samtida med dem 
av Espetyp och ej beteckna något självständigt, senare tidsskede, kan 
även hänvisas till Auerberg-fyndet, daterat till tiden 20—40 e. Kr. 
Jämte rena millfioriglas ingingo här fragment av en mycket tunn-
väggig skål med svaga ribbor, mörkbrun-gul, med vita ränder5 — 
en beskrivning, som pekar mot glas av liknande slag som ifrågava
rande Juellingegravs. 

Vad beträffar Norling-Chrislensens datering av denna Juellinge-

4 Beteckningen av min hänvisning (ill Kiltcrling pä denna punkt såsom 
»ikke helt korrekt» förstår jag ej. Vore den befogad, måste den anses gälla 
även Norling-Christcnsens eget referat av samma uttalande: »ogsaa om dem 
[skålarna av Store-Dals-typj grelder i Folgo Ritterling, at de ved Rhineu 
synes at forsvinde o. Aar 70 for at överlade Pladsen til do klartgrenne 
Skaale» (Fra Danmarks Ungtid, s. 150). 

5 J a c o b s i Beiträge zur Anlhropologie und Urgeschichte Bayerns XVI. 
1907, s. 75. 
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grav 4 till mitten av det 1. årh., stöder han den genom alt åberopa 
ännu ej offentliggjorda kerarniska studier. Denna argumentering 
låter sig därför ej ännu värdesättas. Lättare att bedöma är hänvis
ningen till Almgrens uttalande om fyndomständigheterna för etl 
exemplar av hans typ 120. Detta är i själva verket av så osäker och 
tveksam beskaffenhet, att det icke kan rubba hans allmänna utta
landen om denna serie: fynden visa med stor tydlighet, att de till
höra den äldre romerska järnålderns yngro grupp, d. v. s. det 2. årh.6 

1 fråga om den andra Juellingegrav, nr 1, som innehåller glas
kärl, är motsättningen mellan våra dateringar mindre skarp. Mot 
möjligheten, att denna grav skulle tillhöra redan slutet av 1. årh. 
anser jag dock fortfarande, att såväl gravens fibulor som dryckes
hornbeslag tala. De tillåta icke enligt min mening en högre date
ring än till 2. årh. Att tidsskillnaden mellan Juellings-gravarna 4 och 
1 ej kan vara stor synes för övrigt framgå därav, att de båda inne
hålla bonkammar av samma typ. — Angående period 4 har intet vä
sentligt nytt tillkommit sedan mitt uttalande i Aarb. 1943, och jag 
hänvisar därför till detta. 

Såsom framgår av ovanstående, kan en förnyad granskning av 
lyndomständigheterna i de gravar från romersk järnålder, som inne
hålla glasvaror, icke rubba vad jag förut konstaterat, att Norling-
Christensens tidsbestämningar för dem stå i strid mot de hittills ve
dertagna dateringarna för do inhemska fornsaksformerna. Det enda 
medgivande, som i denna punkt kan anses befogat, är ett erkäunande, 
att Espe-graven av försiktighetsskäl måhända bör betraktas såsom 
helt odaterad. 

Vid diskussionen av de gravar, som innehålla bronsvaror, vill jag 
här lämna å sido alla, som av Norling-Christensen betecknats såsom 
osäkra. Utförligast uppehåller sig den danske forskaren vid Hoby-
graven, vars hänförande till det 1. årh:s förra hälft han vidhåller. 
Mot mitt uttalande, att Hobyexemplaret av den starkt profilerade fibu
lan Almgren 71 måste anses vara yngre, än det som förekommer i 
Rondsen, grav II, anmärker han, att man icke med någon objektiv 
säkerhet kan fastslå, att skillnaden mellan ifrågavarande fibulor 
markerar en tidsskillnad. Om en sådan verkligen föreligger, måste 
avgörandet av den kronologiska ordningsföljden de båda fibulorna 

A l m g r e n , Fibelformen, s. 61. 
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emellan alltid bli starkt subjektivt präglad. Såsom svar härpå, kan jag 
hänvisa till Friis-Johansens uttalade mening,7 att ifrågavarande 
Hoby-fibula måste vara frukten av en dansk särutveckling ur konti
nentalgermanska fibulor av ungefär samma slag som det berörda 
Rondsen-exemplaret. Vad beträffar dettas tidsställning, kan jag ej se, 
att Ritterlings av Norling-Christensen återgivna uttalande behöver 
anses avvika från den Wegewitz' datering till århundradets mitt, på 
vilken jag stöder mig. I fråga om den fibulatyp, som enligt Friis-
Johansen är utgångspunkten för den danska utvecklingen, fäster 
jag f. ö. i min uppsats8 uppmärksamheten på att den blott i två exem
plar, och dessa tidiga finns representerade i Hofheim-fyndet från 
årh:s mitt. Då där i stället den äldre formen, Almgren 68, företrädes 
av ej mindre än 18 exemplar, kan detta ej gärna tolkas på annat sätt, 
än att typen Almgren 71 uppstått först fram mot århundradets mitt. 
Dessa förhållanden liksom de av mig gjorda hänvisningarna till den 
böhmiska söljan av Hoby-typ (till årh:s senare hälft) samt den vik
tiga Bornitz-graven förbigås av Norling-Christensen med tystnad. 

Vad slutligen angår åberopandet av Friis-Johansens datering av 
Hoby-graven till det första halvseklet e. Kr., föreligger här elt lika 
allvarligt som svårförklarligt misstag från Norling-Christensens sida. 
För den, som läser Hoby-monografien i sammanhang, måste stå 
klart, att här termerna »romersk Periode» och »romersk Jernalder» 
äga samma betydeiso som motsvarande svenska, d. v. s. hänvisa till 
tiden Kr. f.—400 e. Kr. När Friis-Johansen hänför den ovan berörda 
fibulan till »Begyndeisen av den romerske Periodens aeldre del», 
åsyftar detta ej annat än det 1. årh. e. Kr. Att någon annan tolk
ning ej är möjlig framgår med all önskvärd tydlighet av innehållet i 
det parti av monografien, där de kronologiska resultaten summeras. 
Fyndet hänföres där till Sophus Mullers äldre grupp (50—150 e. Kr.) 
och förf. preciserar sin uppfattning beträffande datering och date
ringsmetoder på följande sätt: »Selv om man maaske ikke tor laegge 
megen Vaegt paa at do romerske Kar i Hoby-Fundet allo er af aeldre 
Typer end de, der saedvanlig findos i Gravene af den aeldre Gruppe 
— sligo Kostbarheder kunde jo taenkes laenge at vaere bevarede i 
Slaektens Ejo —. saa foreligger der dog i hvert Fald i Fundets nor
diske Arbejder tilraekkeligt sikre Holdepiinktcr for cn tidsbestem-

' A. a., s. 153 f. 
8 Aarb. 1943, s. 41. 
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melse. Som det överfor er paa vist, tillader Bojlenaalene og Boeltespen-

det neppo at datere Graven senere end det 1. Aarhundrede ett. Chr., 

og snarest er den vel endog en Del aeldre end Aar 100.» Såsom synes, 

är det endast med en viss tvekan Fr i i s -Johansen vågar gå in för 

att fyndet kommit i jorden före det 1. å rh : s u tgång . 

Ett annat fynd, mot vars datering till förra hälften av 1. årh . tvivel 

måste resas, är det från Stangerup. Det äger sin riktighet, att jag i 

ett arbete från 19349 påvisat , att faten av den här ingående typen 

med avseende på t i l lverkningst iden huvudsakl igen t i l lhöra å rhundra 

dets förra hälft. Men i samma arbete framhåller jag också, att ett 

exemplar av sen, degenererad typ föreligger från Pompeji. Och just 

cn liknande variant med simpel fot och bladmönstret på kärlkanten 

ombildad till en ingraverad båglinje är det, som ingår i Stangerup-

fyndet. Fö r övrigt måste ju ett fynd dateras efter den senaste av de 

där ingående fornsakerna, vilken i detta fall torde vara vinkannan. 

Att denna, såsom Norling-Christensen gör gällande, skulle i stil och 

utförande vara så nä ra knuten till de augusteiska kannorna, att 

någon större tidsskillnad dem emellan icke kan antagas, ä r ett utta

lande, som måsto på det högsta förvåna, då det kommer från cn 

forskare, som haft möjlighet att s tudera originalen. Enbar t en blick 

på tillgängliga bilder av kannorna från Hoby och Stangerup torde 

anna r s vara ti l lräcklig för konstaterande av att det föreligger en 

s tark motsättning mellan å ena sidan den förras ädla former och ut

sökta teknik och å andra sidan den senares såväl stilistiskt som 

tekniskt tarvligt fabriksmässiga ka rak t ä r — enbart den rått model

lerade och illa gjutna lejonmasken på handtaget talar i detta avse

ende sitt tydliga språk. Såsom jag vidare påvisat i min uppsats om 

de i Norden funna vinkannorna,1 0 är Stangerup-typen vanlig i Her-

culaneum och Pompeji och föreligger i en rad av europeiska grav

fynd, som daterats till senare hälften av det 1. och början av det 2. 

å rh . — Doorwerth, Gross-Griinow, Tirlemont, Borsu, Bart low Hill. 

Beträffande sistnämnda fynd medger även Norling-Christensen dess 

hänförande till tidig del av 2. årh. De övriga omnämnes ej med un

dantag av det från Tirlemont, som på grund av ett hä r uppträdande 

kaméporträtt av Octavianus hänföres till Augus tus tidevarv.11 1 detta 

» Altschlesien, Bd 5, s. 248. 
"> Acta arch. XIV, s. 110 ff. 
11 Kannan i detta fynd är en sen, provinsialromersk typ, daterad till 2. 

årh. (förf. 1 Acta arch. XIV, s. 118, not 35 med litt.). 
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sammanhang omnämnes även exemplaret från Köln-Lindenthal, funnet 
tillsammans med terra sigillade från (iden mellan 40—70 e. Kr., en 
kombination, som ju dock ej utgör något bevis för fyndets hänfö
rande till tiden före århundradets mitt. 

Vad angår Broholms-fyndet, låter det sig enligt Norling-Christen
sen för den, som är förtrogen med det danska materialet, tvångs-
fritt hänföra till första fjärdedelen av det 1. årh. Givetvis kan jag 
ej göra anspråk på att i nämnda hänseende upptaga tävlingen med 
en dansk arkeolog och museiman. Då jag likväl i någon mån sysslat 
med tidevarvets svenska och utländska material, anser jag mig ha 
rätt alt anföra vissa omständigheter till försvar för min uttalade upp
fattning, att fyndet ej kan sättas längre tillbaka än till århundradets 
senare hälft. Vad först beträffar ändbeslaget till dryckeshorn12 visar 
detta mel sin skarpa, romerskt präglade profilering och platta änd-
skiva ingen överensstämmelse med de gotländska från 1. årh.,13 men 
överensstämma nära med dem från det följande.14 Järnkniven15 till
hör ej heller den för 1. årh. kännetecknande typen. Såsom Tacken-
berg påvisat, utmärkes denna därav, att endast eggsidan företer en 
rätvinklig avsats mot tången, ryggsidans räta vinkel kommer först 
senare, och riktigheten av denna iakttagelse har bekräftats av det 
uppländska materialet.10 När vidare tages i betraktande, att en nära 
motsvarighet till den i Broholms-fyndet ingående fibulan uppträder 
i en norsk grav, daterad till tiden omkr. 100 e. Kr.,17 måste jag vid
hålla min mening, att Broholmsgraven ej kan sättas längre tillbaka 
än högst till det 1. årh:s senare hälft. 

Det av Norling-Christensen sist berörda av de danska fynden är det 
från GI. Annasholm invid Odense, hänfört till hans 2. period (mitten 
av 1. årh.). Vad beträffar de här uppträdande skoporna, märkes, att 
inskärningarna längs handlagens sidor visa särdeles breda inre 
skråkanter, ett sent drag, som skiljer dem från och ger dem en yngre 
prägel är skopan i Jucllinge-graven 1 (period 3). Om vi här verk
ligen skola urskilja två olika tidsskeden, är jag därför snarare böjd 

12 S e h e s t e d , Fortidsminder og Oldsager fra Egnen af Broholm, Tat. 
XXXV: f. 

13 A l m g r e n - N o r m a n , Dio ältere Eisenzeit Gotlands, Taf. 10: 152—54. 
14 A 1 m g r e n - N o r m a n, a. a., Taf. 19:291—94. 
" S e h e s t e d , a. a„ Taf. XXXV: g. 
16 Förf . i Fornv. 1944, s. 90 f. med lill. 
17 Aarb. 1943, s. 43, not 5. 
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att låta dessa två fynd byta plats i det kronologiska systemet. Att 
denna anmärkning är befogad får sin bekräftelse av de fynden åt
följande kammarna. Juellinge-gravarnas kammar stå den 1. årh. 
tillhörande Rönnängen-typen18 avgjort närmare än vad Odensegra
vens gör. I fråga om den absoluta kronologien för dessa kammar, 
klarlägges den av de fyndkombinationer, vari do uppträda. Ett frag
ment av den äldsta kamtypen föreligger i ett norskt fynd tillsam
mans med en fibula Almgren 75 och således från slutet av 1. årh. eller 
tiden omkr. 100 e. Kr. Den yngsta av kammarna, förfärdigade av ett 
enda benstycke, dateras av Almgren till det 2. årh. Denna på stilistisk 
väg vunna kronologi får stöd av materialet från den schlesiska gra
ven Mosswitz 29.10 En kam med liknande ornering uppträder där i 
sällskap med bl. a. sköldbuckelhandtag av typ, som av Stenberger 
hänföres till tiden omkr. 200 e. Kr.20 Härav framgår, att de mellan
liggande typerna i kamserien — och till dessa höra avgjort exempla
ren från Juellingc och GI. Annasholm — måste anses tillhöra 2. årh. 
Detta bekräftas även av de dateringar som kunnat göras för en del 
svenska och norska fynd, exempelvis Rone och Store-Dal.21 Det före
faller egendomligt, att Norling-Christensen helt bortser från denna 
för den romerska järnålderns kronologi viktiga fyndgrupp. 

Såsom avslutning på denna diskussion av gravfynd, viktiga för 
den romerska järnålderns tidsbestämningar, skall jag vidare hänvisa 
till hög 6 på det norska gravfältet vid Store-Dal. Denna innehåller 
bl. a. en opalblå glasskål av samma huvudtyp som de i Espe-fyndet 
och enligt Norling-Christensen samtida med dera, d. v. s. tillhörande 
1. årh:s första hälft. I det ovan nämnda norska gravinventariet ingår 
emellertid även ett par fibulor av typ Almgren 88. Dylika föreligga 
från överbo i Västergötland22 tillsammans med en bronsnål som 
Store-Dal, pl. XI: 2 och XII : 7 ur högarna 3 och 2, båda hänförda 
lill 2. årh. Samma nåltyp är även i ett 10-tal exemplar känd från det 

18 Aarb. 1913, s. 44, fig. 1, Fornv. 1944, s. 95, fig. 16—17. 
' • T a c k e n b e r g i Vorgesch. Forsch., Bd 1:2 (1925), Taf. 17. 
20 Öland under äldro järnåldern, fig. 12. 
21 Litt. lill benkammarna av förf. i Uppländsk bygd (Sthlm 1940) oeh 

Aarb. 1943, s. 45. Härtill även den norska graven från Valberg, Frosta, som 
dock förefaller väl sent daterad (T b. P e t e r s o n i Norsko oldfund IV, 
s. 52 f.). 

" E k h o l m , Forntid och fornforskning i Skandinavien (Sthlm 1935), 
fig. 236. 
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stora smyckefyndet Vester Mellerup i Vendsyssel, i Norling-Chris
tensens monografi hänfört till framskriden del (mitten) av 2. årh. 
o. Kr.23 Här kommer således den tidsbestämning, som den danske 
forskaren grundar på importvarorna, i uppenbar konflikt ej blott med 
hans skandinaviska kollegers utan även hans egen datering av det 
inhemska materialet. 

Såsom framgår av den ovan givna översikten, leder en förnyad 
prövning av fyndförhållandena i gravarna med romerska import
varor därhän, att de av Norling-Christensen framlagda dateringarna 
stå i en, såsom det förefaller, ofrånkomlig motsättning till de redan 
hävdvunna och även av honom själv delvis biträdda för det inhemska 
materialet. Givetvis är därmed ej avgjort, att de nya teorierna äro 
oriktiga. De kronologiska spörsmålen höra till vår vetenskaps svå
raste, och det är i och för sig ej omöjligt, att en hel forskargenera-
tion kunnat stanna i en position, som saknar verkligt vetenskapligt 
underlag, och som egentligen borde ha varit passerad. Det är ej hel
ler första gången, som en arkeolog ansett sig kunna utfärda en krigs
förklaring mot det härskande kronologiska systemet för en viss 
fyndgrupp eller för ett helt tidevarv.24 Men här som i övriga fall 
måste bevisen för de nya teorierna göras till föremål för en ingå
ende granskning, innan de godtagas. 

Vad då först beträffar Norling-Christensens instämmande hänvis
ning till Blinkenbergs stöd för sin mening om importvarornas nära 
samtidighet inom fabrikations- och exportområdet, tordo detta stöd 
icke kunna tillerkännas någon större betydelse. Såsom Norling-Chris
tensen själv starkt betonar, ligga bland Pompeji-fynden augusteiska 
varor samman med dylika, tillverkade kort före stadens undergång. 
Att Ivenne fabrikantnamn från ett fyndkomplex, som spänt över en 
tid av minst 75 år, även föreligga tillsammans i ett enstaka skandi
naviskt fynd — det ovannämnda från GI. Annasholm — kan icke 
gärna tagas som något kraftigare stöd för teorien om handelsför
bindelsernas snabbhet och regelbundenhet. 

Något större beviskraft kan möjligen vid ett flyktigt betraktande 
Norling-Christensens eget argument anses äga — hänvisningen till 
att äldre glas i regel uppträda tillsammans med äldre bronsvaror och 

25 Acta arch. XHI, s. 333, fig. 1, n. 351; fra Nationalmuseets Arbejdsmark 
1943, s. 90. 

24 Se senast C l e v e i Finska fornm. tidskr. XLV (1945), s. 154 ff. 
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yngre glas med yngre dylika. Vid närmare granskning finna vi emel
lertid, att fynden med kombination av införda glas- och metallvaror 
från hela Skandinavien ej utgöra mer än ett halvt dussin (Espe, 
Juellingo 1 och 4, Stenlille, Store-Dal 6, Öremölla). Detta material är 
alldeles för fåtaligt för att berättiga till några skarpt formulerade 
slutsatser. Av dessa fynd är f. ö. det från Espe enligt Norling-Chris
tensen ej med säkerhet ett slutet sådant, och vi äga i så fall ej visshet 
om att vinskopa och glasskålar verkligen funnits tillsammans. Vad 
slutligen angår den nämnda Storc-Dals-graven, föreligga här glas
kärl av äldsta form tillsammans med vinskopa av typ, som Norling-
Christensen ej räknar till sin Hoby-grupp.25 Parallelliteten mellan 
glas och bronsvaror i fråga om åldern är således ej fullständig. — 
Även under förutsättning, att denna överensstämmelse varit absolut 
och fynden med både brons- och glasvaror talrikare, skulle dessa för
hållanden knappast berättiga till do vittgående slutsatser, som dragits 
av dem. Såsom Friis-Johansen påvisat, talar allt för att fynd av 
denna art utgjort serviser. Att dessa sammanhållits, till dess de fått 
följa någon av sina ägare i graven måsto betraktas såsom mycket för
klarligt. Att silver- och bronskärlen i Hoby-fyndet tillkommit under 
samma epok är för denne forskare inlet hinder för att de varit i bruk 
ett sekel eller mer, innan do fått användning som gravgods. Även en
ligt hans uppfattning är det, såsom framgår av citatet ovan, g r a v 
i n v e n t a r i e t s i n h e m s k a b e s t å n d s d e l a r , som få fälla 
utslaget i den kronologiska frågan. 

Innan denna polemik avslutas, har jag att besvara den mot mig 
riktade anmärkningen, att jag ej tagit ställning till min danska kol
logas iakttagelse, att skopor med sil av Blidegn-form allmänt före
ligga tillsammans med vinskopor utan sil, under det att detta sällan 
är fallet med silskopor av Juellinge-form. Att jag förbigått Norling-
Christensens uttalanden på denna punkt med tystnad beror därpå, 
att jag ej varit i stånd alt få någon överensstämmelse mellan hans 
karakteristik av dessa silskopor med litteraturens uppgifter om dem 
och mod mina egna anteckningar. Enligt Norling-Christensen skall 
Blidegn-formen kännetecknas av silskopa ined hålen ordnade i mean-
dcrmönster, Juellinge-forraen däremot har hålmönster av annat slag. 
Såsom framgår av den offentliggjorda tabellen över dessa skopor,20 

23 Fornv. 1944, s. 287. 
» Acta arch. XI, s. 222. 
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sakna emellertid av den första gruppens 7 fynd 3 st. sil. Av de åter
stående äro enligt mina anteckningar i 2 st. (Sönder Jernlose, Sotofte) 
silarna så skadade, att ingenting med bestämdhet kan utsägas om hål-
mönstret. Vad slutligen angår Ringe-fyndet, föreligger här ingen 
verklig meander, utan ett starkt barbariserat, meanderliknande 
mönster. A andra sidan uppvisa, enligt vad jag antecknat, av tabel
lens 4 skopor av Juellinge-form 2 st. (Munkehojgaard, Stenlille) i 
strid mot Norling-Christensens karakteristik meandermönster. Vad 
vidare beträffar dessa skoptypers tidsställning, skall Blidegn-formen 
tillhöra tiden omkr. 50 e. Kr. För denna kronologi erbjuda dock de 
uppräknade fynden intet stöd. Exempelvis i fråga om det nämnda 
Ringe-fyndet märkes, att däri ingår en fibula Almgren 75, som da
lerar graven till slutet av 1. årh. eller tiden omkr. sekelskiftet.27 An
gående Juellinge-formen påvisar Norling-Christensen själv i sitt sista 
arbete,28 att den är företrädd i Hofheim-fyndet och drar därav slutsat
sen, att den existerat redan före år 80 e. Kr. Något stöd för antagan
det, att den tillhör det senare skedet i detta fynds historia står dock ej 
att finna hos Ritterling. Såsom sannolikast måste därför betraktas, 
att den upptagits ur fyndlagren från huvudskedet kort före 1. årh:s 
mitt. Även rent typologiskt sett förefaller Juellinge-formen med sin 
mera klassiska formgivning och sitt V-formado spår av skarven mel
lan det smala skaftet och det bladlika utsprånget från bäckenets kant 
såsom den äldre av typerna. Att Blidegn-formerna äro att betrakta 
såsom provinsialromcrska efterbildningar av den italiska typen, här
för talar ej blott Ringe-silens barbariserado meander utan helt den 
försimplade formgivning, som präglar denna grupp, och som bl. a. 
tar sig uttryck i de tillplattade handtagen i de nämnda fynden från 
Sönder Jernlose och Setofte. I fråga om Ringefyndet bestyrkes detta 
antagande av den där ingående skopan av Gödåkerslyp. Att Juel
linge-formen är den äldre, klassiska eller starkare klassicerande före
bilden antydes även därav, att från Böhmen föreligga ett par dylika 
skopor med rent romerska fabriksstämplar.20 — I detta sammanhang 
måste mot Norling-Christensens arbeten om de romerska bronsva
rorna riktas anmärkningen, att. han utgår från att de samtliga äro 

27 Aarb. 1943, s. 36. 
28 Fornv. 1944, s. 289. 
29 P r e i d e 1, Die germanischen Kulturen in Böhmen und ihre Träger, 

Bd 1, s. 190. 
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av italiskt ursprung, och att alla olikheter äro betingade av en ålders

skillnad. F r å n olika håll ha r dock påvisats, att vid sidan av de ita

liska varorna även föreligga ett betydande antal former, som äro att 

härleda från do romerska provinserna. Utan hänsynstagande till 

dessa förhållanden är det ej möjligt att erhålla någon klar uppfatt

ning av den romerska importen till de skandinaviska länderna och 

av de olika fyndgruppernas tidsställning. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

G U N N A R E K H O L M : Zur Frage der kaiserzeitlichen Chronologie. 
Eine Entgegnung. 

Die Erörterung uber die Chronologie der älteren Kaiserzeit ist die 
späte Pliase eines beinahe 50-jährigen Kampfes innerhalb der vorgeschicht
lichen Forschung Dänemarks. Gegen die weitgehenden Meinungen Sophus 
Mullers iiber das länge Fortleben der römischen Einfuhrwaren stellt sich 
Norling-Christensen, Inspektor am Nationalmuseum, Kopenbagen, an die 
Seite Professor Chr. Blinkenbergs: es sei im allgemeinen kein längerer 
Zeitraum zwischen der Entstehung der römischen Fabrikate und ihrer 
Absendung nach dem Norden vergangen; die Regel sei, dass diejenige 
Generation, welche die Importwaren entgegennahm, sie auch mit ins Grab 
nahm. Es sei darum möglich, die Zeitbestimmung nordischer Gräber mit 
römischer Einfuhr auf die Entstebungszeit dieser Waren zu grunden. 

In seiner friihpren Äusserung iiber diese Frage (Aarbeger for nord. 
Oldkynd. og Hist. 1943) stimmte Verf. dem Opponenten darin bei, dass die 
Thoorien Mullers ubertrieben seien. Anderorseits scbien es ihm, dass Nor
ling-Christensen ein entgegensetztes Extrem vertrete. Die These von 
der kurzen Lebenszeit der Einfuhrwaren konnte wohl eine gewisse Rich-
tigkeit enthalten, aber in welcher Ausdehnung sei schwer abzuklären. 
Gewisse Funde zeigen, dass sie erst bei bohem Alter Verwendung als 
Grabgut gefunden haben. Die Datierung der Funde mit römischer Ein
fuhr muss darum von Fall zu Fall geschehen, und mit Riicksicht auf die 
Beigaben oinheimischer Altertiimer, Fibeln, Trinkhornbescbläge, knöcherne 
Kämme etc. Eine angestellte Priifung, wie die auf dem Wege Norling-Chris
tensen gewonnenen Datierungen mit denen der nationalen Formen uberein-
stimmten, fiihrte dazu, dass hier ernsthafte Widerspruche entstehen. 

Die hier vorgenommene Nachpriifung der Fundverhältnisse der Gräber 
dieser Art bestätigt diese Schliisse völlig, auch nach Ausscheidung der 
nach Norling-Christensen unsicheren Funde. Diese Widorsprueho sind um 
so mehr bemerkenswert, als die chronologische Basis der eingeflihrten 
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und der einheimischen Altertiimer, wie der dänische Forscher mit Recht 
hervorhebt, in bedeutendom Umfang gemeinsam ist. Weil indessen hier 
keine Ubereinstimmung möglich scheint, durfte dies wohl darauf deuten, 
dass irgendwo fehlerhafte Scblusse gezogen worden sind. 

Es muss in diesem Zusammenhang betont werden, dass die von Verf. 
vertretene Auffassung sich nicht ausschliesslich auf seine persönlichen 
Krfahrungen grilndet. Zum ganz iiberwiegenden Teil sind die Zeitbe-
stimraungen fiir die einheimischen Altertiimer auf den Ergebnissen skan-
dinavischer und deutscher Forscher basiert. Der Streit gilt also, ob das 
bisher herrsohende chronologische System fiir dio ältere Kaiserzeit Skandi
naviens und Deutchlands verworfen und durch das des dänischen For
schers ersetzt werden soll. Ehe eine solche durchgreifende chronologische 
Neuordnung angenommen werden känn, miissen aber entscbeidende Be
weise fiir die neuen Lehren vorgolegt werden. Verf. ist nicht im Stande, 
solche unter den bisher geltendgemachten Argumenten zu finden. 

Was das Perioden-System Norling-Christensens betrifft, so sind dagegen 
viele Einwendungen zu erheben. So z. B. ist der Fund von GI. Annasholm 

.(Per . 2) sowohl den in ihn oingehenden Bronzen wie dem knöchernen 
Kamm nach später als das Grab Juellinge 4 (Per. 3). Die Spaltung der 
Kellen mit Sieb — M U l l e r , Ordning 192 — in zwei verschiedene Typen 
scheint auch weder typologisch noch chronologisch kaum richtig. Uber
haupt ist es bei dem dänischen Forscher ein durchgehender Fehler, alle 
Einfuhrwaren als italisch zu betraehten und ihre Abweichungen von 
einander als nur chronologisch zu erklären. Von verschiedenen Forschern 
ist längst erwiesen, dass in bedeutender Ausdehnung auch provinziale 
Erzeugnisse schon während der älteren Kaiserzeit naeh dem Norden ein-
gefilhrt worden sind. 


