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GALLISK-SKANDINAVISKA FÖRBINDELSER 
UNDER ÄLDRE KEJSARTID 

AV 

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

S
åsom länge varit bekant, börja vid övergången mellan 2:a 

och 3:e årh. e. Kr. provinsialromcrska varor av metall och 

glas att från Khenmynningen införas till Nordtyskland och 

Skandinavien. Bland metallkärlen ä r det framför allt span

na rna av Hemmoortyp, som företräda denna import. Enligt Sophus 

Miiller1 h a r införseln från detta håll börjat redan under det andra 

århundradet . De införda varorna u tgöras då av refflade spannar 

samt tvenne grupper av vinskopor, formen med profilerat handtag 

(Muller, Ordning I I : 192) samt den nedan närmare berörda av Göd-

åkerstyp. 

Om de refflade spannarna hä r rö ra från detta håll är dock en myc

ket omtvistad fråga,2 och den förstnämnda av de båda skoptyperna 

kommer sannolikt endast delvis från väster. Till stöd för antagandet 

om Rhenvägens tidiga betydelse för den provinsialromcrska utförseln 

till Skandinavien kan emellertid åtskilligt anföras. Är det riktigt, 

såsom antagits, att detta handelsutbyte förmedlats av friserna3 böra 

spår av dessas verksamhet kunna väntas redan under äldre kejsar

tid, enär i de frisiska boplatserna (terpen) iakttagits romerska im

portvaror redan från tiden omkr. Kr. f.4 Vid en nä rmare granskning 

av de till Skandinavien införda varorna under l : a och 2:a årh . e. Kr. 

spåras även åtskilliga, som kunna antagas ha kommit på denna väg. 

Dock måste betvivlas, att det, såsom Muller antar , är från Rhenom-

rådet, som dessa varor företrädesvis här röra . Germania superior och 

inferior, dessa, såsom namnen antyda, till stor del av germaner be-

1 Juellinge-Fundet (Nord. Fortidsminder II: 1), s. 28, 35. 
2 Se härom exempelvis G r i e g , Hadolands irldste bosotningshistorie 

(Oslo 1926), s. 28 t , samt E k h o l m i Acta archaeologica, Bd 6 (1935). 
3 E k h o l m i Uppl. Fornm. Tidskr. XLV (1934): Bilaga 2, s. 28. 
4 H o l w e r d a , NedcrlancPs vroegste geschiedenis (Amsterdam 1925), 

s. 145. 

13 — Fornvännen 1935. 



194 G U N N A R E K II O I. .11 

Fig. 1. 
Byrstecl, Jylland. 

bodda områden, voro än
nu knappast tillräckligt 
romerskt påverkade för 
att kunna äga en dylik 
industri. I stället är det 
i den av romersk kultur 
vida mera genomsyrade 
provinsen Gallia, och 
särskilt dess södra delar, 
som fabrikationsområdet 
för dessa varor till över
vägande del får sökas. 

Till de tidigaste alst
ren av denna gallisk-
romerska industri kun
na hypotetiskt räknas de 
l :a årh. e. Kr. tillhöran

de båda silverbägarna i det jylländska Byrsted-fyndet (fig 1), förut 
behandlade i denna tidskrift.5 Sannolikt något senare eller från tiden 
omkr. 100 e. Kr. härrör situlan från Askeby på Mon, om vilken sam
ma antagande kan göras. Endast en flyktig granskning av detta kärl 
torde vara tillräcklig för att övertyga betraktaren om att här ej kan 
vara fråga om något mil romei akt fabrikat. Särskilt hankfästena (fig. 
2) äro ej blott synnerligen klumpiga utan förete även i formgiv
ningen väsentliga avvikelser från det sedvanliga. De båda djurhuvu
dena, som springa fram från palmetten, äro sålunda ej som vanligt 
framställda i profil utan sedda från ryggsidan. Den enda mig bekanta 
motsvarigheten härtill utvisar ett hankfäste av samma typ i Lyonmu
seet. Vad beträffar de å palmetten inslagna cirklarna, utgöra de, så
som framgick vid granskningen av Byrstedbägarnas ornamentik, ett 
motiv, vanligt på gallisk-romerska industriprodukter. Antagandet av 
gallisk tillverkningsort för denna sidula, vilket i och för sig måste 
anses vara det sannolikaste med hänsyn till kärlets allmänna an
slutning till klassiska förebilder, får ett avsevärt stöd av den i fyn
det ingående, nedan närmare berörda vinskopan (fig. 7). Denna till
hör otvivelaktigt den största gruppen av de fornsaker, som måste 
rubriceras såsom gallisk-romerska produkter. 

Arg. 1934, s. 359 ff. 
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I sitt för kännedomen om 

de romerska fabriksvarorna 

i brons grundläggande arbe

te Die römischen Bronze-

eimer von Hemmoor0 urski l

jer Wil lers bland de äldre 

vinskoporna utan sil en 

grupp, vilken han betraktar 

såsom gallisk. Beviset härför 

utgöra de keltiska namnfor

mer såsom Nigellio, Drac-

cius e t c , vilka ingå i deras 

fabrikantstämplar. Med hän

syn till formgivningen fö

rete dessa proviiisialromer-

ska skopor ingen enhetlig 

typ utan anknyta mer eller 

mindre direkt till olika ita

lienska förebilder. Dock sy

nes även en gallisk skoptyp ha utbildat sig (fig. 3). Den känneteck

nas av ett uppifrån hoptryckt, tämligen lågt bäcken, vars profil ha r 

Fig. 2. 
Askeby., Mön. 

Fig. 3. 
Lyon. 

6 Hannover u. Leipzig 1901. S. 214 f. 
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ett starkt konvext mittparti samt 
framspringande fot. En del av 
dem ha på handtaget figurala 
ornament i hög relief, en ut
smyckning, som återgår på vis
sa samtida romerska silverkärl. 

Bland de danska vinskoporna 
återfinnas enligt Sophus Miil
ler7 tre representanter för denna 
grupp. Två av dessa ha fabri
kantstämpel, och alla tre äro 
försedda med nära överensstäm
mande ornering å handtaget. 
Den ena av dessa skopor är 
därtill ett stycke under myn
ningskanten prydd med en sim
pel bård.8 Skopor av denna typ, 
till stor del även med samma 
ornering, påvisas föreligga från 
Schweiz, norra Frankrike, Eng

land, Hannover, Hessen och Westpreussen. I fråga om typens hän
förande till det 2:a årh. e. Kr. instämmer Miiller med Willers men 
förlägger dess fabrikationscentrum till Rhentrakterna. Till de av 
Muller noterade tre nordiska exemplaren fogar Almgren det uppländ
ska från Gödåker9 samt det reliefprydda handtaget från Gullarve på 
Gotland.10 

Då Miiller från det rikhaltiga danska materialet av romerska vin
skopor urskiljer den här behandlade särgruppen, synes han före
trädesvis ha låtit sig leda av dess ornamentik. Såsom framgår av 
Willers' ovan refererade iakttagelser, är denna dock icke av enhetlig 
beskaffenhet utan såväl liniär som plastisk. Av Mullers egen sam
manställning framgår därtill, att ornamentik helt kan saknas — detta 

Fig. 4. 
Lyon. 

7 a. a., s. 35. — E k h o 1 m, a. a., s. 10 mod litt. 
8 Av Muller uppfattas donna såsom en degenererad äggstav eller blad

list. Sin närmaste förebild har den emellertid å vissa capuanska skopor 
( W i l l e r s , a. a., Abb. 35). 

9 Fornvännen 1916, s. 90 ff. 
10 Die ältere Eisenzeit Gotlands, s. 41 o. Taf. 17: 271. 
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ä r exempelvis fallet med de av honom 

omnämnda exemplaren från Westpreus

sen1 1 samt Neustadt i Rhenhessen.1 2 

Det är således icke ornamentiken ulan 

den s ta rka profileringen, som utgör det 

genomgående draget i dessa skopor. 

Fäs tes tillbörlig uppmärksamhet härvid, 

visar en nä rmare granskning av det 

skandinaviska vinskopsbeståndet, att yt

terligare ett par fynd kunna hänföras 

till den här behandlade »Gödåkers-

typcn». 

I främsta rummet får då nämnas 

exemplaret från Skafterup på Sjaelland. 

Denna väl bevarade skopa visar den ka

rakter is t iska profilen, ehuru ej fullt så 

prononcerad. Då därtill handtaget är 

proportionsvis betydligt längre än på 

gruppens övriga skopor, gör den ett 

smäckrare och elegantare intryck. E n närmare granskning visar, att 

tekniken är synnerl igen god. Den å bukens överdel befintliga bården 

består ej såsom å flertalet av de övriga kärlen1-'* av indrejadc linjer 

utan av två fina lister, mellan vilka en låg vulst välver sig. Detta 

motiv, som återfinnes å skopor av otvivelaktigt italienskt fabrikat,14 

förstärker intrycket av mästarens klassiska skolning. 

En annan på skandinavisk mark funnen vinskopa, som i detta sam

manhang måste beröras , ä r den från Avelsgärde i Blekinge.15 Då 

detta exemplar ä r s tarkt fragmentariskt, låter sig bäckenets profil ej 

med exakthet bestämmas. Den torde dock närmast överensstämma 

med Skafterup-skopans och är i varje fall av on karak tär , som helt 

Flor. 5. 
»Sannolikt Jylland» 

11 C o n w o n t z , Das westprcussischo Provinzial-Musoum (Danzig 1905), 
Ta l 71: 1—2. — Att ornering verkligen saknas på originalet till denna 
bild har för mig benäget bekräftats av Danzig-museets chef, dr W. 
I.a Baume. 

12 Westdeutscho Zeitschr. 1901, s. 365. 
a Dot ovan berörda kärlet från Westpreussen bar bård av samma typ 

som Skafterupskopan. 
14 Se exempelvis Juellinge-Fundct, pl. 11:1 ( = Ekholm, a. a., fig. 4). 
15 K. Vitt. Hist. och Ant. Månadsblad 1896, s. 77 (med fig.); E k h o 1 m. 

a. a., s. 38:37. 
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avviker från de italienska kärlens vanliga form. Med hänsyn till det 
påfallande korta handtaget visar Avelsgärdeexemplarets större över
ensstämmelse med det från Gödåker samt de av Muller omnämnda 
danska exemplaren än med Skafterup-kärlet. Bäckenet prydes av en 

bård av samma art som Skafterup-
skopans. Då vidare handtaget har 
samma utseende som på de capuan-
ska skoporna och fabrikantnamnet 
är rent latinskt, låter sig ej göra att 
utan vidare inrangera detta exemplar 
i Gödåkersskopornas krets. Möjligen 
får det tillskrivas en på galliskt om
råde verksam italiensk mästare. Ute
slutet är ej heller, att det utgör en 
hittills icke uppmärksammad italiensk 
prototyp för skoporna av Gödåkers-
form. 

Beträffande frågan om den här be
handlade skoptypons proveniens gå de 
senare årens iakttagelser otvetydigt 
i den av Willers anvisade riktningen. 
Det kan nu icke vara något tvivel om 
att dess fabrikationscentrum är att 
siika på galliskt-romerskt område. Vi 
äro nu även i stånd att närmare pre
cisera detta antagande och förlägga 

platsen till Lyon. Såsom förf. till denna uppsats haft tillfälle att under 
cn studieresa år 1928 konstatera, äro nämligen i nämnda stads mu
seum samlade ej mindre än 6 st. skopor med den för Gödåkerstypen 
karakteristiska profilen, bland dem en med reliefornering. Då anta
let i detta museum befintliga vinskopor uppgå till 18 st., utgöra så
ledes Gödåkerstyperna J/s av denna materialgrupp. 

Tack vare de fotografier, som ställts till förfogande av chefen för 
staden Lyons museer, M. René Tulliau, är det nu möjligt att erhålla 
en närmare överblick av detta material och att anställa jämförelser 
med de i Norden funna exemplaren. Lyonmuseets fynd lämna dock 
inga närmare upplysningar om tidsställningen. I de fyra fall, då de 
skandinaviska exemplaren äro funna tillsammans med daterande fö
remål, visa dessa emellertid, att typen hos oss varit i bruk under det 

Fig. 6. 
Lyon. 
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2:a årh. e. Kr. Då, såsom ovan framhållits, det problematiska Avels-
gärdeexemplaret är det, som företer den mest klassiska formgiv
ningen, kan det förmodas vara det äldsta. Detta antagande får ett 
stöd av den omständigheten, att. fabrikantnamnet är återgivet i geni
tivform, vilket är den äldsta 
typen för stämplar av denna 
art, väsentligen tillhörande 
l:a årh. e. Kr. 

I tiden nära den ovan be
rörda skopan torde få sättas 
den från Skatterup på grund 
av dess starka anknytning 
till de italienska förebilder
na. Om den härrör från en 
italiensk eller provincialro-
mersk mästare är givetvis 
omöjligt att avgöra. Att ty
pen utbildats i Lyontrakten 
antydes emellertid därav, alt 
ett med hänsyn till formgiv
ningen fullständigt identiskt 
exemplar föreligger i den 
nämnda franska stadens mu
seum (fig. 3). överensstäm
melsen sträcker sig även till 
utsmyckningen — den på bu
kens överdel anbragta bår
den har på Skafterupkärlet 
varit belagd med vitmetall, 
och detsamma är förhållan
det med det franska exemplaret, såsom framgår av de å bilden syn
liga resterna av denna beläggning. 

Såsom en god representant för den fullt utbildade Gödåkerstypen 
kan betecknas den i fig. 4 delvis återgivna Lyon-skopan. Handtagets 
form ansluter sig i sin allmänna typ fortfarande till den italienska 
vinskopan men är kortare och klumpigare. Det påfallande lilla hålet 
å den runda ändskivan utgör även en avvikelse från förebilderna. 
Kli lidigl drag, som pekar tillbaka mot det l:a århundradets släta 
handtag, iir frånvaron av de djupa nedskärningar utmed kanterna, 

Fig. 7. 
Askeby, Mön. 
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vilka återfinnas på de senare exemplaren. 1 stället för dessa utskär
ningar finner man här parvis anbragta parallella linjer. Ett ursprung
ligt intryck gör även ornamentiken. De på ett flertal av övriga skop-
hancltag återkommande grupperna av små instämplade cirklar fattas 

här. 1 stället bilda dessa å 
Lyonskopan tvenne större 
grupper. Konturen på den ena 
av dessa kan nu ej urskiljas, 
men beträffande den andra 
kan iakttagas dess triangu
lära form. Sannolikt återger 
den en vindruvsklase — en 
naturlig utsmyckning på en 
vinskopa. 

En direkt utveckling ur 
ovan behandlade skopa före
faller det i fig. 5 återgivna, ej 
förut avbildade och i Dan
mark funna fragmentet ut
göra. Formgivningen är fort
farande tung, men utmed kan
terna ha nedskärningar an-
bragts och ornamentiken är 
rikare. Druvklasarna ha upp-

•Silver-bägare. ^SituZa. *Vinsh:opa.. löst sig och småcirklarna ha 
o Kanna. O Obestämd f-fndoT-t. såsom ett rent lineärt mönster 

gruppvis spritt sig över ytan. 
Linjeornament, som återgiva 

Fig. 8. 
1. Byrsted. 2. »Sannolikt Jylland». 3 
Nörre-Vissing. 4. Vejrupgaard. 5. Ringe 
6. Stangerup. 7. Askeby. 8. Överbo. enkla blaclmönster, ha tillkom-

9. Gödåker. 10. (inllarve. .. ~ . . 
mit. Ln intressant detalj på 

detta skophandtag är namnstämpeln MATURUSUF, den enda kända 
i sitt slag. Nominativformen för namnet jämte det tillagda ffecit] 
visar, att skopan är senare än från l:a årh. e. Kr. 

Nära överensstämmande med detta fragment både i fråga om form
givning och ornamentik äro handtagen å de danska skoporna från 
Norre-Vissing, Jylland, och Ringe, Fyn.16 Gödåkersexemplaret åter 
har på ändskivan ett större hål samt lätt förenklad ornamentik,17 

14 M ii 11 e r, a. a., fig. 57. 
17 Fornvännen 1910, s. 91, tig. 7. 
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drag, som torde hänvisa till något senare tid än de danska sko

pornas . 

Jämte den här behandlade, i fråga om formgivning och ornamen

tik i stort sett enhetliga grupp av galliskt u r sp rung föreligger i det 

ovan berörda danska Askebyfyndet en vinskopa av något avvikande 

karaktär , 1 8 för vilken en l iknande proveniens kan antagas . Skopans 

fragmentariska tillstånd — av densamma återstår endast handtag och 

mynningsrand jämte bottenpartiet — omöjliggöra bestämda uttalan

den om bäckenets form. Bottnens r inga storlek i förhållande till myn

ningspartiet talar dock för att även detta skopexemplar ha r haft den 

för nämnda grupp kännetecknande profilen. Å andra sidan avviker det 

från de ovan behandlade genom sin ingraverade ornering — på hand

taget en banclprydd Thyrsosstav och på kär lkanten stiliserade växt

motiv (fig. 7). De senare e r inra om dem, som återfinnas på den i IT i 1 -

desheimfyndet ingående bägaren, som tillskrives en gallisk mästare.1 9 

Antagandet, att även denna vinskopa stammar från fabrikerna 1 

Lyon, får nu ett s tarkt stöd vid en jämförelse med det i nämnda stads 

museum befintliga exemplar, varav en detalj återges å fig. 6. Till 

orneringen å kärlkanten finns här visserligen ingen motsvarighet — 

den är mig ej heller bekant från någon annan skopa — men Thyr-

sosstaven å handtaget erbjuder så påfallande överensstämmelser, att 

de båda jämförda kärlen kunna antagas hä r rö r a från samma fabrik. 

Detta antagande motsäges icke därav, att på Lyonskopan handtagets 

hål icke ä r runt utan »bönformigt», en detalj, som antyder, att det 

är något äldre än Askebyskopan. 

Tages hänsyn även till de kannor av gallo-romersk typ, som till

höra övergången till yngre kejsartid, och som förut behandlats i 

denna tidskrift,20 föreligger sålunda från de skandinaviska länderna 

över ett 10-tal metallkärl från Gallien, flertalet av dem, möjligen alla, 

med sitt u r sp rung från Lyontraktcn (fig. 8). P å vilken väg dessa in

förts till våra länder kan väl ännu ej med bestämdhet avgöras. Men 

såsom det sannolikaste måste betecknas, att vi hä r ha ett vittnesbörd 

om den infartsväg, som från början av nästföljando å rhundrade gör 

sig så s tarkt gällande — sjövägen från Rhenmynningon. Att i detta 

sannolikt av friserna förmedlade handelsutbyte varorna från Lyon-

18 E k b o 1 m, a. a., s. 10, lig. 3. 
" P e r n i c e u. W i n t e r , Der Hildesheimer Silborfund (Berlin 1901), 

Taf. XL. 
20 Årg. 1934, s. 357 f. med fig. 10; här inlagda å kartan fig. 8. 
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trakten spelat en så betydande roll är heller icke ägnat att förvåna 
med hänsyn till vad vi ha oss bekant om förhållandena därstädes un
der här ifrågavarande tid. 

Lyon, vars romerska namn Lug(u)dunurn (»korpkullen») var 
övertaget från gallerna, grundades av Augustus eller möjligen redan 
under det andra triumviratet och var redan i mitten av l:a århundra
det den största och mest betydande transalpinska romerska staden, 
huvudorten i provinsen Gallia, säte för dess ståthållare, en av hu
vudplatserna för kejsarkulten — man har här funnit altaren 
åt Roma och Augustus — myntpräglingsort etc.21 Beläget vid Rhones 
och Saönes sammanflöde blev det snart knutpunkt även 1 det ro
merska vägnätet (fig. 9). Två över Alperna ledande vägar möttes här, 
och av ännu större vikt var, att Lyon genom en väg i Rhones dal
gång sammanknöts med Via Aurelia, den stora samfärdsvägen 
mellan Italien och Gallien. Under Augustus' regering gjordes Lyon 
till utgångspunkt för fyra över Gallien i olika riktning utgå
ende vägar — planen till detta vägnät skall ha uppgjorts av kejsarens 
svärson, Agrippa, segraren vid Actium, som under åren 39—38 f. Kr. 
var provinsens ståthållare. Den för handelns på Norden viktigaste av 
dessa vägar var säkerligen den, som rakt mot norr nådde fram till 
Colonia Agrippina (Köln). Lyon blev på detta sätt den naturliga 
stapelplatsen för romarnes handel i främsta rummet på Gallien men 
även, i andra hand, på do länder inom och utom det romerska rikets 
gränser, som idkade köpenskap med denna romerska provins. Sam-
lidigt blev staden även förmedlare av handelsförbindelser i motsatt 
riktning. Från södra Gallien fraktades till Italien i stor omfatt
ning textilier — den galliska benämningen (caracalla) på de sol
datkappor, som tillverkades för arméns räkning, återgår i ett 
romerskt kejsarnamn. Även olja utfördes till Italien, och för vinhan
deln spelade Lyon samma roll som Bordeaux i våra dagar — vissa 
negotiores vinarii sutto i Lyons »stadsfullmäktige», och ett par av 
dem hedrades med staty. 

Under sådana omständigheter är lätt förklarligt, att bland de nä
ringar, som enligt fynden blomstrat i det gamla Lugdunum, även 
funnits sådana, som stått i samband med vinodlingen. Enligt vitt
nesbörd av de här i stort antal bevarade inskrifterna skola såväl 

21 A. W. P e r s s o n , Staat und Manufaktur im Römischen Reiche (Lund 
1923), s. 73; B a z i n. Viciino et Lyon gallo-romains (Paris 1891), s. 179 ff.; 
II i r sch feld, Klciuo Schriften (Hcrlin 1913), s. 133 ff. 
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olonia Agrippma 

Pompac/o 

Ch Sonnesifur del 

Fig. 9. 
Det romerska vägnätet i Frankrike. 

Efter Histoire de la nation francaise, T. II, 1926. 

vitrarii (glasblåsare) som negotiores artis cretariae (krukmakare), 
argentarii (silversmeder) och aerarii (bronsgjutare) ha funnits på 
platsen, och arkeologernas spadar ha blottat åtskilliga spår av deras 
verkstäder. Bland alster av de sistnämndes konst, som därvid tillvara
tagits, märkas förutom diverse små djurbilder, såsom tuppar, bockar 
etc. även åtskilliga av de ovan berörda vinskopor, som ingå i museets 
samlingar. Av de exemplar, som kommit i dagen vid dessa gräv
ningar, äro ett par försedda med fabriksmärket DRACCIUSF.22 Då 

22 B az i n, a. a., s. 268; en skopa med denna inskrift i Lyonmuseot enligt 
benäget meddelande av M. Tulliau. 
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flera av dessa i de gamla verkstäderna uppgrävda skopor känne
tecknas av den för Gödåkerstypen karakter is t iska profilen, är där
med bevisat, att denna grupps numerär i Lyonmuseet ej beror av 
någon tillfällighet u tan har sin grund däri , att skoporna i fråga till
verkats inom den gamla gall isk-romerska stadens murar . 

Rekonstruktionen av skophandtagon fig. 5 och 7 utförd av amanuens Allan 
Fridell, Uppsala. 

R E S U M É 

GUNNAR EKHOLM: Relations Gallo-Scandinaves au temps du 
Ilaut Einpire. 
Parmi les plus de 500 vases do bronzo do provenancc romaine ayant 

été trouvés en pays scandinaves1, une assez grande partie proviont d'impor-
tations par mer de l'embouohuro du Rhin. La periode de floraison de co 
commcrcc, exercé, croit-on, par les Frisons, débuto vors la fin du 2:e 
sieole de notre ere. Son point do départ est ä rechercher dans les posses
sions romaines des bords du Rhin. 

On peut cependant reconnaitro que, déjå, un siécle auparavant, il 
oxistait des relations entré la Scandinavie et cotte meme direction, mais, 
å cette époque, co sont d'autres contrées, c'ost-ä-diro 1'ancionne province 
G a 11 i a, qui ont fourni lo marché scandinave des objots rocherchés. 

Parmi ces objets importés do la Gaule, nous pouvons comptor, bypo-
thétiquement, deux gobelots d'argont, do type classique quand å leur aspect 
general, mais do caraetére regional quand aux détails (fig. 1). L'uno 
des trente sitlllae de bronzo trouvécs en Scandinavie, est d'un caraetére 
encore plus barbaro. Le fait qu'uno trouvaillo faite å Lyon présente des 
analogics avec los figures zoomorpbiquos plastiques des attachés do cette 
situla (fig. 2), nous pormot cVattribuer å celle-ci une provonance gallo-
romainc. A 1'appui do cotto hypothese, nous pouvons alléguer que, dans 
la méme sépulturo danoise, se trouvait une casserole dont rornomentation 
(fig. 6). Gråco aux tres aimables prévenances du directeur des Musées de 
la meine espéco, originaire d<' Lyon (fig. 6). 

Entro les 150 puisoirs å vin, environ, dos trouvaillos scandinaves, 
cos casserolos appartieniient å un groupo special, caraetérisé par H. 
Willers commo étant gallo-romain. Nous sommos, désormais, en mesure 
do préciser lo lien de leur fabrication, qui ost Lyon. Uno douzaino d'entre 
la vingtaino do casserolos trouvéos dans cette ville et dans son voisinage, 

1 Voir 1'apercu de ces objets, par 1'auteur du present artide, dans les 
Acta Archrologica, t. 6 (1935). 
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sont caractérisées par la mémo convcxité de la ligno de profil du bassin 
(fig. 6). Grace aui tres aimablos prévonances du dircctour des Musées do 
la ville de Lyon, M. René Tulliau, qui a eu, entré autres, la bonté de 
mcttro å notro disposition un grand nombro do pliotographies, nous pouvons 
donc égalemont nous fairo uno idée do ces trouvaillos lyonnaises (fig. 3, 
4 et 6) et los comparer avec les casserolos scandinaves de mJme type. 

De plus, un groupo composé de cannettes de bronzo, désignéo 
commo gallo-romaine, et bien connues par des découvortes similaircs 
faites dans nombro do fouilles continontalcs, sont roprésentées en Scan
dinavie par deux exeinjilaires (fig. 8: Irouvailles 4, 8). Il est donc å noter, 
au total, parmi les trouvailles scandinaves des deux premiers siécles do 
notro éro, une dizaino d'objets de provonance gauloise, dont la plupart a 
été, sans douto, fournie par Lyon. 

Le rölo important joué par cotto dorniéro ville, dans los relations gallo-
scandinavos, ne parait pas difficile ä comjirendre. Fondéfl au dernior 
siéclo avant J. C, ä la jonction du Rböno et do la Saöne ct do deux voies 
travcrsant les Alpos, la ville de Lyon était dovonue le centro administratif 
de la Gaule romaine et 1'entrepöt du commorco gallo-italien. Situéo sur 
un torritoire ou llorissait la viticulturo, Lyon so trouvait donc étre un 
contro du commorco vinicolo. Commo nous pouvons aussi lo constator 
par les trouvaillos archéologiques ot les monuments épigraphiques do 
la ville, florissaient lä, aussi, différcntes industrios, soit dos poteries, 
du verre, du bronze et do 1'argont. Sa fabrication de sayons railitaires 
était ronomméc et celle de la soirie oxistait déjå, nous dit-on, au 2:e 
siécle do notre ére. Par le grandicso systéme de voios romaines dont 
Lyon était lo principal point do jonction (fig. 9), les produits de ces 
industries étaiont distribués dans toute la Gaule et, de facon plus 
rostreinte, dans les pays qui entretenaicnt dos relations commorcialos avec 
cette province florissante de lEmpirc Romain. 


