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ALMGREN 68 

OM DATERINGEN AV EN FIBULAFORM FRÅN 

ROMERSK JÄRNÅLDER 

Av Carl-Axel Moberg 

IN är Almgren genom sina studier över fibulaformerna1 lade 
den grund för den äldre romerska järnålderns kronologi, som 
i huvudsakligen oförändrat skick ännu utnyttjas av forskningen 
kring detta skede i Nordeuropa, iakttog han stor försiktighet, 
när det gällde att indela detsamma i perioder. Ehuru han be
träffande en del enstaka former ansåg sig kunna uppnå relativt 
snäva dateringar, begränsade han sig vid sammanfattningen av 
resultaten likväl till att särskilja två å tre tidsgrupper, som en
ligt hans uppfattning motsvarade vart och ett av de båda första 
århundradena samt tiden »omkring år 200». 

Vissa av de forskare, som sedermera använt sig av Almgrens 
slutsatser, har emellertid ansett sig kunna gå väsentligt längre. 
Ett rekord i detta avseende uppnåddes av Blume, som vid sin 
behandling av den romerska järnåldern mellan Oder och 
Passarge uppställde ett tidsschema, som på sätt och vis inne
bar urskiljande av åtta(!)2 med varandra delvis sammanfallande 
tidsgrupper inom den äldre romerska järnåldern. 

Det är inte ägnat att förvåna, att en betydligt mindre detal
jerad kronologi tillämpats, när det nedre Weichsel-områdets 

1 O. Almgren, Studien uber nordeuropäische Fibelformen der ersten 
nachchristlichen Jahrhunderte mit Beriicksichtigung der provinzial-
römischen und siidrussischen Formen, Stockholm 1897. 

2 E. Blume, Die germanischen Stamme und die Kulturen zwischen 
Oder und Passarge zur römischen Kaiserzeit. Mannus-Bibliothek 8 och 
14, Wiirzburg 1912—15, I, s. 146 f. 

119 



C A R L - A X E L M O B E R G 

Fig. 1. Fibulatyper enligt Almgren. '/»• Teckn. H. Faith-Ell. 
according to Almgren. 

fynd från romersk järnålder tre årtionden senare tagits upp till 
grundlig behandling ur nya synpunkter. Vid sin behandling av 
keramiken från detta skede tillämpar nämligen Schindler3 i 
första hand en indelning av dess äldre hälft i endast två tids
avsnitt. Det första av dessa anges motsvara Blumes äldsta och 
mellersta delar av Tischlers period B, tiden »0—150». Därefter 
följer ett senare avsnitt, övergångstiden B'C, vilket förlägges 
till »andra århundradets senare hälft». 

Beträffande den närmaste motiveringen för denna kronologi 
hänvisades 1940 till ett kommande arbete. Det framgick emel
lertid, att det sista av de två avsnitten i stora drag skulle känne
tecknas av »breda bleckfibulor» och »sprötfibulor» såsom Alm
gren 39—41 och 94—98 samt av en formrik keramik, bl. a. med 
karakteristiska höga kärl, ofta med öron och särpräglad orna
mentik med trianglar och vinkelband.4 Tiden mellan senlaténe-
tidens slut och början av nyssnämnda avsnitt skulle uppfyllas 
av den första perioden, tidig kejsartid »0—150». 

Schindler söker vidare urskilja två underavdelningar av den 
tidiga kejsartiden, nämligen före, resp. efter år »100».5 Den i 
fynden — nu liksom under de andra skedena så gott som ute
slutande gravfynd — förekommande keramiken skulle emeller-

3 R. Schindler, Die Besiedlungsgeschichte der Goten und Gepiden im 
unteren Weichselraum auf Grund der Tongefässe, Quellenschriften zur 
ostdeutschen Vor- und Fruhgeschichte 6, Naumburg (Saale) 1940, s. 13 f. 

4 Schindler, Besiedlungsgeschichte, s. 99 f. 
5 Schindler, Besiedlungsgeschichte, s. 97 fl. 
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Fibulalypcr enligt Almgren. 1 j 1 . Teckn. H. Faith-Ell. — Fibula types 
according to Almgren. 

tid i väsentliga drag vara likartad. Skillnaden mellan de båda 
underavdelningarna måste alltså ligga i metallföremålen. 

De fynd, som anges vara karakteristiska för tiden »100—150», 
innehåller bl. a. sena ögonfibulor av den »preussiska» serien, i 
ett fall i kombinationen med en fibula av typen Almgren 150, 
med avsatt skivformig fot;6 vidare kraftigt profilerade fibulor 
som Almgren 72.' Att fynd med dylikt innehåll förs till »andra 
århundradet» fordrar inga särskilda kommentarer.8 

6 Maciejewo, pow. tczewski, Kr. Dirschau, skelettgrav 6. Schindler, 
Besiedlungsgeschichte, fig. 53. — Samma fynd avbildat i E. C. G. Oxen
stierna, Die Urheimat der Goten, Stockholm 1948, fig. 141; på denna 
bild saknas likväl fibulan av typ Almgren 120; fyndorten benämnes 
»Pelplin». 

Beträffande uppgifterna i denna uppsats om fyndorter kan följande 
påpekas. Där så varit möjligt angives för varje plats både polsk och 
tysk namnform samt »powiat» och »Kreis». Förändringarna under och 
efter det andra världskriget i fråga om namn och förvaltning gör, att 
dessa uppgifter i flera fall är osäkra, resp. kan vara inaktuella. 

7 Wilembork-Willenberg, pow. malborski, Kr. Stuhm, brandgrop 859. 
Mus. Malbork-Marienburg. Schindler, Besiedlungsgeschichte, fig. 58. 

Altmark, pow. sztumski, Kr. Stuhm, brandgrop 348. Mus. Kwidzyn-
Marienwerder. Schindler, Besiedlungsgeschichte, s. 29. 

8 Bland de för tiden »100—150» karakteristiska fynden nämner Schind
ler bl. a. även Maciejewo, skelettgrav 15, vilket fynd jag emellertid icke 
kunnat finna i arbetets materialdel; vidare Willenberg, urnegrav 742 
(Mus. Malbork-Marienburg), vilket fynd emellertid på sid. 99 anges vara 
betecknande för tiden efter »150» — synbarligen på goda grunder. — 
Vidare märkes, att Schindler på den tabellariska översikten pl. 21 under 
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Även uppställandet av den tidigare underavdelningen »O— 
100» står i överensstämmelse med den konventionella krono
logiska uppfattningen.9 De karaktärsfynd för denna underavdel
ning, som Schindler hänvisar till, innehåller alla fibulor av 
typen 68 (enligt Schindlers indelning »F. 10»), kraftigt profile
rade fibulor med stödplatta och genombruten nålhållare.10 De 

»första århundradet» placerat ett lerkärl, som av teckningen att döma är 
identiskt med bikärlet i den nyssnämnda skelettgraven nr 6 vid Macie
jewo; dessutom även ett kärl ur ett brandgropsfynd, nr 15 vid socker
fabriken i Pruszcz-Praust, pow. gdanski, Kr. Danziger Höhe (Mus. 
Gdansk-Danzig 1925: 150—154), som också på s. 98 angivits vara typiskt 
för tiden »100—150». 

Det kan även påpekas, att det överst till vänster på pl. 21 under 
»första århundradet» avbildade lerkärlet synes vara identiskt med det 
kärl från Wrzeszcz-Langfuhr pow. gdanski, Kr. Danziger Höhe (Mus. 
Gdansk-Danzig nr 1925: 66), som Schindler på s. 30 daterat till »andra 
århundradets första hälft»; sistnämnda datering synes motiverad, om 
den enligt grävningsberättelsen jämte en hårnål löst i jorden på
träffade fibulan (dessa föremåls nr är 1925:67—68), liknande en ögon
fibula av sen typ, verkligen hör samman med kärlet. 

De tabellariska översikterna pl. 21—22 återger emellertid även i andra 
avseenden av allt att döma en annan kronologisk uppfattning än den 
i texten företrädda. Den senare har här tagits till utgångspunkt. — Den 
bristande överensstämmelsen i de nämnda fallen och flera andra mellan 
olika ställen i Schindlers bok kan måhända förklaras genom ogynn
samma förhållanden vid arbetets färdigställande. 

9 Jfr t. ex. Blumes »Älteste Stufe». Blume, Stamme, I, s. 23 f. 
10 Maciejewo, skelettgrav 13. Mus. Gdansk-Danzig 3632. Blume, 

Stamme, II, s. 155. — Schindler, Besiedlungsgeschichte, fig. 49. — Oxen
stierna, Urheimat, fig. 142. — Två fibulor, armband av brons, remände
beslag, två pärlor. Blume nämner »Beigefässe»; Schindler och Oxen
stierna avbildar ett enda kärl. 

Pruszcz-Praust, sockerfabriken, skelettgrav 37. Mus. Gdaiisk-Danzig 
1925: 224—228. Schindler, Besiedlungsgeschichte, fig. 51. — Två fibulor, 
ett litet lerkärl. Enligt anteckning skulle fyndet även ha omfattat bot
tenpartierna av två andra lerkärl. Dessa är upptagna i Schindlers ma
terialförteckning under nr 8: 2—3, men saknas på bilden. På det ena 
av dessa har brottytan av jämnats; tydligen har den trasiga kärldelen 
tagits i bruk som skäl. 

Pruszcz-Praust, sockerfabriken, skelettgrav 46. Mus. Gdausk-Danzig 
1925: 259—265. Schindler, fig. 52. — Två fibulor, elt armband av brons, 
lerkärl jämte lock, pärla av glas. 

Jfr även Schindlers omnämnande sid. 72 av ytterligare två fynd med 
Almgren 68, nämligen ett gravfynd frän Oksywia-Oxhöft, pow. morski, 
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Fig. 3. Gravfynd från Tczew-Dirschau. Se sid. 128 not 32. Efter Schindler. — 
Grave find from Tczew-Dirschau. See p. 128 nole 32. 

enkla föremål av annat slag, som ingår i några av fynden, före
faller att ha starkt begränsat värde för kronologien.11 I andra 
fynd är fibulan enda daterande artefakt. Under dessa förhållan
den blir frågan om tidsställningen för denna fibulaform av ett 
visst intresse. Härtill bidrar även, att den indirekt kommit att 

Kr. Putzig (Mus. Poznaii-Posen) samt brandgropen 369 vid Wilembork-
Willenberg (Mus. Malbork-Marienburg). 

11 Det rör sig om keramik, som — även enligt Schindler, Besiedlungs
geschichte, s. 98 — är intetsägande för denna kronologiska fråga, samt 
ett fåtal bronsföremål: ett armband i Pruszcz-Praust 46 och ett — av 
annan typ — i Maciejewo 13; i det sistnämnda fyndet dessutom ett 
remändebeslag. I båda fynden ingår pärlor. Det är, särskilt vad remände-
beslaget angår, svårt att genom bilderna fä någon säker uppfattning om 
detaljerna i föremålens utseende. Blume för det till sin »Mittlere Stufe», 
»50—150» (Blume, Stamme, II, s. 155). 
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beröras under de senaste årens nordiska debatt angående den 
äldre romerska järnålderns kronologi.12 

Detta har skett i Norling-Christensens genmäle 1944 till Ek
holm.13 Ekholm hade velat stöda sin datering av grav 4 vid 
Juellinge till tidigt 2:a århundrade bl. a. genom hänvisning till 
de mindre av fibulorna i denna grav, av typen Almgren 120.14 

Detta gav Norling-Christensen anledning uttala,15 att enligt 
hans mening sådana fibulor uppträder på danskt område redan 
vid mitten av det första århundradet. Denna datering skulle 
vila på opublicerade keramikstudier. Emellertid skulle även 
Almgren ha daterat ett fynd med en dylik fibula på motsva
rande sätt. — I ett bemötande 1945 ansåg Ekholm16 detta ut
talande av Almgren vara så allmänt och osäkert, att det icke 
rubbade Almgrens huvudsakliga datering av typen 120 till det 
andra århundradet. — På annat sätt kan Almgrens uttalande 
heller icke gärna tolkas.17 Denne synes nämligen endast konsta
tera, att en fibula av typ 120 vid ett tillfälle påträffats i ett 
slutet fynd tillsammans med en »tidigt romersk» fibula. Den 
»tidigt romerska» fibulan ansågs — sannolikt — ha varit av 
typen Almgren 67—68, om vilken uttalades, att den hörde till 
övergången mellan laténetid och romersk järnålder men varit i 

12 Frågorna angående de absoluta dateringarna för här ifrågakom-
mande skeden skall inte beröras nu. Här återgivna konventionella da
teringar, vilkas osäkerhet visats särskilt genom undersökningar av 
S. Bolin (Fynden av romerska mynt i det fria Germanien, Lund 1926, 
s. 327 ff.) och Norling-Christensen (särskilt i Acta archaeologica 1940, 
Fra Danmarks Ungtid, 1940, och Fornvännen 1944), bör i detta samman
hang endast uppfattas som relativa periodbeteckningar. »Första år
hundradet» skulle alltså kunna ersättas med »period IV: 1», i anslutning 
till den i svensk arkeologi förr mera än nu använda terminologien. 

13 H. Norling-Christensen, Den seldre romerske Jsernalders Kronologi, 
Fornvännen 1944, s. 280 ff. 

14 G. Ekholm, Den romerska järnålderns kronologi, Aarböger for nor
disk Oldkyndighed og Historie 1943, s. 38. 

S. Muller, Juellinge-Fundet og den romerske Periode. Nordiske For
tidsminder II, Kjöbenhavn 1911—1935, s. 18 o. 23, pl. 111:7. 

15 Norling-Christensen, Kronologi, s. 283. 
,a G. Ekholm, Till frågan om den romerska järnålderns kronologi, 

Fornvännen 1945, s. 278. 
17 Almgren, Studien, s. 61. — Jfr s. 37 i samma arbete samt not 22 

här nedan. 
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Oksywia-Oxhöft 

Wrzeszcz-Langfuhr 

Pruszcz-Praust* 

Tczew-Dirschau • 

Wi le m b o r k - W i l l é n b e r ^ • Lasy-Laose 

A l tmark 
Maciejewo • 

C i e p l e - W a r m h o f * / 

• Rzqdz-Rondsen 

Chelmno-KulmS* " " " l l M * «W|lrtÉ 

F/ff. 4. JVedre Weichsel-området. Omnämnda fyndorter. Teckn. V. Hallin, 
lower Vistula region. Finding places mentioned in the text. 

The 

bruk tämligen långt in i den senare; sammanfattningsvis date
rades den till det första århundradet. Några uttryckliga slut
satser av den nyssnämnda fyndkombinationen drog Almgren 
icke. 

Av de möjligheter, som står till buds för att vinna en i nedre 
Weichsel-området brukbar datering av den aktuella fibulafor-
men, är två av särskild vikt. Den ena är att på provinsial
romerskt område söka nå en absolut datering. I detta samman
hang har man hänvisat till formens rikliga förekomst i det 
romerska läger vid Hofheim nära Wiesbaden, som anges ha 
blivit anlagt tidigast år 39 efter tideräkningens början och ha 
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övergivits definitivt senast år 83.18 Den andra viktiga daterings
möjligheten erbjudes genom ett studium av fyndkombinatio-
nerna inom nedre Weichselområdet, där tyngdpunkten för dessa 
fibulors utomromerska utbredning är belägen. Det är denna 
möjlighet till relativ datering, som skall ägnas någon uppmärk
samhet här. 

Almgrens datering stod i god överensstämmelse med de av 
honom åberopade fyndkombinationema. Inom det område kring 
nedre Weichsel, från vilket ett flertal dylika förelåg, ingick 
fibulor av typen »67—68» etc. nämligen i fynd tillsammans med 
så tidiga föremål som laténefibulor, resp. ögonfibulor av den 
tidiga typen Almgren 45.19 Almgren hade emellertid också att 
förteckna fynd, där de ifrågavarande fibulorna uppträdde jämte 
ögonfibulor av »preussisk», senare typ, Almgren 57—59,20 ett 
fynd med en ögonfibula av den delvis sena typen Almgren 5321 

samt dessutom det nyss aktuella fyndet med fibulor av typen 

18 H. Preidel, Die absolute Chronologie der germanischen Fibeln der 
fruhrömischen Kaiserzeit, Mannus 20, 1928, s. 93, samt Ekholm, Till 
frågan etc., s. 279. 

E. Ritterling, Das fruhrömische Lager bei Hofheim im Taunus. Annalen 
des Vereins fur nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung 
XL, 1912, Wiesbaden 1913, s. 81 ff., 123. — Fibulorna från Hofheim är inte 
i alla avseenden helt lika dem från nedre Weichsel-området. I det senare 
förekommer att nålhällaren är försedd med tre hål. Denna detalj synes 
ej vara representerad i Hofheim. Fibulorna av typ 68 därstädes är — 
efter Ritterlings avbildningar att döma — genomgående något mindre 
(någon cm kortare) än de motsvarande i nordöst. Påfallande i Hofheim-
fyndet är också den vanliga utformningen av huvudet, påminnande om 
Almgren 69. Sådana iakttagelser motiverar, att man inte ur detta fynd 
drager alltför vittgående slutsatser rörande förhållandena i nedre 
Weichsel-området. 

19 Nr 61 Chelmno-Kulm, pow chelmiiiski, Kr. Kulm, 1 b 454—5; fib. 
45 och 67—8. — Nr 75 Rzadz-Rondsen, pow. grudziqdzki, Kr. Graudenz, 
grav 53; laténefib. och 67—8. — Nr 78 Rzadz-Rondsen, grav 5; fib. 45 och 
67—8. — Nr 81 Rzadz-Rondsen, grav 298; fib. 45 och 67—8. 

2,J Nr 79 Rzadz-Rondsen, grav 22; fib. 58 och 67—8. — Nr 89 Cieple-
Warmhof, pow. gniewski, Kr. Marienwerder; fib. 57 »von altem Cha
rakter» och 67—8. 

21 Nr 66 Maciejewo, grav 11; fib. 53 och 68—9; jfr Blume, Stamme, 
II, s. 155. 
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Almgren 120.22 Dessa fynd kunde ge en fingervisning om att 
typen Almgren 67—68 använts i varje fall fram till det skede, 
som enligt Almgren tillhörde det andra århundradet . Mera in
tetsägande var det något suspekt utseende fynd, som uppgavs 
innehålla laténefibula samt fibulor av typerna Almgren 67 och 
148—9.23 

Sedan den tid, då Almgren gick igenom materialet, har ett 
antal jämförbara fynd tillkommit.24 En del av dessa har jag 
för ett antal år sedan haft tillfälle att göra anteckningar om, 
i samband med en orienterande genomgång av delar av nedre 
Weichsel-områdets material från äldre järnålder.2 ' ' Det kan 
vara befogat att ägna dessa fynd någon uppmärksamhet, ehuru 
de på grund av krigshändelserna icke torde kunna granskas 
ånyo i önskvärd utsträckning. De nyare fyndens vittnesbörd 
stämmer väl överens med de nyss genomgångnas. Sex fynd 
bestyrker den i huvudsak tidiga tidsställningen för fibulor av 
typen Almgren 67—68, genom att den i dessa förekommer jämte 

22 Nr 83 Rzadz-Rondsen, grav 373; fib. 120 och 67—8; »Nadelscheide 
mit drei kreisförmigen Löchern verziert» »(konnte wohl auch der Form 
Fig. 2 od. ähnl. angehören)». 

23 Nr 62 Chelmno-Kulm I b 467—8; laténefib. samt 67 och 148—9; jfr 
Almgren s. 65. 

24 I stort sett samma fynd som de av Almgren använda ligger till 
grund för Preidels behandling av kronologien för denna och andra 
fibulaformer från romersk järnålder. 

I stället för den försiktiga beteckning »67—68», som Almgren i regel 
använder, söker Preidel att uttryckligen ange, huruvida de olika fyndens 
fibulor är av typ 67 (Almgrens fynd nr 75, 78, 79 och 81) eller typ 68 
(fynd nr 66, 83). Han kommer vidare till den slutsatsen, att typ 67 hör 
till den första samt typ 68 till den andra tredjedelen av det första år
hundradet. 

Det förefaller, som om Preidel, vars beskrivning av de båda formerna 
visserligen är förenlig med Almgrens, i praxis likväl tillämpat en annan 
typindelning. Sålunda syns mig Ångers avbildningar 13:6 samt 
13: 10—12 visa, att de relativt små fibulorna i Almgrens fynd nr 75, 78 
och 79 står närmare typ 68 än 67. Almgrens bestämningar följs här. — 
S. Anger, Das Gräberfeld zu Rondsen im Kreise Graudenz. Abhand-
lungen zur Landeskunde der Provinz Westpreussen I, Graudenz 1890. 

25 Dr R. Schindler, numera i Hamburg, tackas för kunnigt och generöst 
bistånd vid dessa studier. 
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en senlaténefibula närmast såsom Almgren 2,26 ögonfibulor av 
den tidiga typen 4527 28 och — i tre olika fall — med den ålder
domligt utseende provinsialromerska fibulan Almgren 236.28 39 

Men även sen förekomst av den behandlade fibulaformen be
styrkes av nya fynd; den uppträder sålunda jämte sena ögon
fibulor eller motsvarande, såsom av typerna 53, 57—59,30 även
som med fibulor som Almgren 109—1031 eller »mit zweilappiger 
Rollenkappe» närmast som Almgren 38 (fig. 2);32 ja, rentav med 
den sena breda fibulaformen Almgren 41,33 som hör hemma så 
sent som i det skede, vilket Schindler anser motsvara tiden »150 
—200».34 I vissa av de nu uppräknade fynden ger även andra 
föremål än fibulorna besked om den sena tidsställningen. 

2" Nowydwör-Neuguth, pow. chelmiiiski, Kr. Kulm, brandgrop 1905 
A: 64. Mus. Gdaiisk-Danzig 11127—11132. 

27 Nowydwör-Neuguth, brandgrop 1908:24. Mus. Gdaiisk-Danzig 13278 
—13282. Det kan anmärkas, att i detta fynd skall ha ingått en bältehake 
av senlaténetyp. 

28 Lasy-Laase, pow. sztumski, Kr. Stuhm, skelettgrav 8. Mus. Kwidzyn-
Marienwerder. Vid skuldrorna två 45, vid halsen en 68 och en 236. 

-'" Lasy-Laase, skelettgrav 7. Mus. Kwidzyn-Marienwerder. — Nowy
dwör-Neuguth, brandgrop 1905 B: 23. Mus. Gdaiisk-Danzig 11547—11550. 

30 Lasy-Laase, skelettgrav 38. Mus. Kwidzyn-Marienwerder. — Wilem-
bork-Willenberg, grav 967. Mus. Malbork-Marienburg. 

31 Pruszcz-Praust, sockerfabriken, skelettgrav 51. Mus. Gdansk-Danzig 
1925: 278—291. Ett rikt fynd med i övrigt bl. a. hårnål, sölja, två remände
beslag, häktor av silver, häkta av brons, bärnstenspärlor m. m. 

32 Tczew-Dirschau, pow. tczewski, Kr. Dirschau. Avbildat av R. Schind
ler i uppsatsen Die Goten und Gepiden im Raum der unteren Weichsel, 
Weichselland, Mitteilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins 39, 
1940. Utom fibulan av typ 68 ingår ytterligare en fibula, av bilden att 
döma snarast som Almgren 38; vidare en sölja och två armband. 

33 Wilembork-Willenberg, skelettgrav 944. Mus. Malbork-Marienburg. 
34 I detta sammanhang kan uppmärksamheten fästas på skelettgrav 

1694 b vid Wilembork-Willenberg. Mus. Malbork-Marienburg. Jfr avbild
ning i Schindlers ovan anförda uppsats Die Goten und Gepiden, fig. 3 
(även Oxenstierna, Urheimat, fig. 146). Enligt avbildningen innehåller 
fyndet ett bikärl, en sölja av silver, ett armband av silver, en berlock av 
guld samt tvä fibulor. Berlocken torde vara av yngre typ (såsom exem
pelvis i fyndet från Vester Mellerup; H. Norling-Christensen, Une trou-
vaille de parures e tc , Acta archaeologica XIII, 1942) och böra räknas till 
senare hälften av äldre romersk järnålder. De båda fibulorna är av en 
typ »mit zweilappiger Rollenkappe» och kan närmast jämföras med Alm
gren 38. — Till detta fynd skulle enligt mina anteckningar höra även 
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Det kan givetvis inte i och för sig vara påfallande, att en 
föremålsform förekommer i fynd, som i övrigt förefaller att 
härröra från skeden närmast före eller efter det, där formen 
egentligen hör hemma. Den här aktuella fibulatypen Almgren 
68 förefaller emellertid — i den mån fynden är tillförlitliga — 
att så många gånger ha påträffats i fynd från den äldre ro
merska järnålderns senare hälft, att det bör bero på något annat 
än betydelselösa tillfälligheter. Men om alltså en del av de före-
målsrikare fynden med bl. a. denna fibula tack vare andra före
mål kan visas härröra från detta yngre skede — då är det också 
sannolikt, att en del av de innehållsfattigare fynd, där fibulan 
av typ 68 är enda närmare daterbara föremål, också härrör från 
andra hälften av äldre romersk järnålder. 

Under dessa omständigheter måste det emellertid för när
varande vara föga rådligt att använda fibulor av formen Alm
gren 68 som ledartefakt för ett äldsta skede av nedre Weichsel-
områdets äldre romerska järnålder. Utan stöd av andra dater
bara föremål kan de näppeligen ge enstaka fynd en tillräckligt 
säker datering till ett så tidigt avsnitt. 

Vad beträffar Almgrens av Norling-Christensen nämnda fynd 
nr 83, förefaller dettas sammansättning icke orimlig, eftersom 
det framkommit andra likartade fynd. Men detta fynd kan där
emot icke utnyttjas som indicium för att fibulan av typ Almgren 
120 uppträder under »första århundradet». Om en dylik någon 
gång påträffats i kombination med en fibula av typen 68, inne
bär detta icke någon antydan om en så tidig datering. 

Alldeles oavsett om de behandlade fibulorna tillverkats un
der en kortare t idrymd eller icke, har de alltså i viss utsträck
ning kunnat nedläggas när som helst mellan senlaténetid och 
det skede, som kännetecknas av »breda bleckfibulor» och »spröt-
fibulor». Detta kan giva ett exempel på hur stora felkällorna 
av naturliga skäl blir, när dateringen av ett fynd skall bedömas 
med ledning av ett enstaka föremål, som ofta — noga besett — 
endast ger en terminus post quem. I ett mycket talrikt fynd
material med många innehållsrika fynd — ett sådant material, 

en pä avbildningarna ej medtagen fibula av typ 68. Denna uppgift kan 
ej kontrolleras nu. Emedan graven enligt uppgift möjligen kan ha varit 
rubbad, har detta fynd ej åberopats ovan. 
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som föreligger från nedre Weichsel-områdets romerska järn
ålder35 — kan man räkna med en någorlunda stor chans för att 
sådana felkällor ger sig tillkänna och kan beaktas. I ett mate
rial av få och fattiga fynd måste denna chans vara försvinnande 
liten, och där måste dateringarna därför förses med särskilt 
breda säkerhetsmarginaler. 

S U M M A R Y 

Carl-Axel Moberg: Almgren 68. 

Fibulae, type »Almgren 68» (i. e. like fig. 68 in O. Almgrens work, 
»Studien uber nordeuropäische Fibelformen», 1897) are generally 
believed to belong to the first century A. D. Preidel has tried to provide 
a more exact dating of this type. There exist two important possibilities 
for establishing a chronology of these fibulae. Attention has been called 
to the considerable number of specimens from the Roman fortifications 
at Hofheim, said to have been established not earlier than 39 A. D. and 
finally abandoned not låter than 83 A. D. However, this way of dating 
should be used cautiously, because the Hofheim fibulae are not quite 
similar to those from the lower Vistula region, where the type has been 
found more frequently by far. In the latter district, chronological evi-
dence may be gained from a number of grave finds, where »Almgren 68» 
is accompanied by other datable objects. It seems to have been found 
in graves, not only from the earlier part of the Early Roman Period of 
Northern Europé, but also from a låter date. According to the conven-
tionally used, but very uncertain chronology, the time of »Almgren 68» 
would be 0—200 A. D. Finds containing no other datable objects than this 
fibula, should not be given a more precise dating. This shows the special 
difficulties in connection with dating of finds, containing only one object 
of chronological value. Groups of few and poor finds should be dated 
within wider limits, even if they contain isolated objects that seem to 
permit a more exact chronology. 

55 För att belysa vad som här avses med »ett mycket talrikt fyndmate
rial» kan nämnas, att Schindlers undersökning av keramiken från ett 
område av ungefär samma storlek som Skåne, Småland, Blekinge och 
Halland tillsammantagna omfattar mer än 1100 kärl. Ensamt de »breda 
bleckfibulorna» föreligger i 500 exemplar (Schindler, Besiedlungs
geschichte, s. 100). 
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