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ROMERSKA GLASVAROR I SKANDINAVIEN 
AV 

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

I
jämförelse med de till ett antal av betydligt över 500 uppgående 

bronskärlen 1 av romerskt och provinsialromerskt u rsprung , vilka 

införts till Skandinavien intill mitten av det första århundradet 

e. Kr., kunna de omkr. 260 importerade glasen från samma tid2 

förefalla fåtaliga. Med hänsyn till materialets bräcklighet hos de se

na re måste dock den nämnda siffran betraktas såsom mycket hög. 

Den ger oss rent av anledning förmoda, att g laskär l av våra förfä

der införts i betydligt s törre uts t räckning än dylika av brons. 

Redan under den äldre bronsåldern var glaset känt i Norden. F r å n 

ett, dock tämligen begränsat antal fynd i Nordtyskland och Skandi

navien föreligga blåa eller blå-vita glaspär lor 3 utan tvivel stammande 

från Egypten — glasteknikens antagna hemland. Att döma av hittills 

gjorda fynd dröjer det dock halvannat årtusende, innan till våra län

der införas k ä r l av glas. 

Efter att under förromersk tid ha sakna t s i Norden, så vitt man 

kan sluta av de hittills kända fynden, börja glaskärlen att småning

om införas till oss under äldre romersk järnålder . E h u r u glasen från 

denna epok ej uppgå till mer än ett 10-tal — ett obetydligt antal i 

jämförelse med de drygt 150 bronskärlen från samma tid — är detta 

material av stort intresse. Tack vare sin höga kvalitet och sin skif-

1 Se den specificerade förteckningen i Acta archaeologica VI, 1935, s. 87 f. 
2 För tiden Kr. f.—600 e. Kr. uppräknar A l m g r e n i K i s a , Das Glas im 

Altertume, Bd 3, s. 901 ff. omkring ett 100-tal glas (sammanställningen ne
dan citerad K i s a ) . Där beröras dock huvudsakligen de genom litteraturen 
kända fynden, vilket gör förteckningen ofullständig (jfr N e r m a n , Die Völ
kerwanderungszeit Gotlands, Stockh. 1935, s. 20 f.). 

a M o n t e l i u s , Minnen från vår forntid, 934; till den därst. i texten an
förda litteraturen får läggas R e i n e c k e i L i n d e n s c h m i t , Altertiimer, 
Bd 5, 1911. 

5 — Fornvännen 1937. 
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lunde sammansät tning ger nämligen delta material en värdefull ehuru 

givetvis ofullständig bild av ett viktigt skede i det antika glasets ut

vecklingshistoria.4 E n kraftig stegring företer emellertid glasinför

seln under yngre kejsartid. Siffran springer då upp till omkr. 160, 

d. v. s. ökar 16 gångar , en ökning, som vida överstiger den samtida 

bronskärls importens. Detta sammanhänger med vissa förskjutningar 

av glasfabrikationens centra samt den därmed sammanhängande 

ökade införseln dels från Rhenmynningen, dels från s t ränderna vid 

Svarta havet. Sistnämnda importväg har av förf. till denna uppsats 

behandlats i ett par tidigare arbeten.5 Nedan skall i främsta rummet 

glasinförseln från Rhenmynningen göras till föremål för en förbere

dande behandling. Avslutningsvis kommer att givas en kortfattad 

översikt av hela det skandinaviska glasbeståndet från det första halva 

årtusendet e. Kr.6 

Den förskjutning av glasindustriens tyngdpunkt från Egyp

ten till Syrien och Italien,7 som kan iakt tagas under början 

av äldre kejsartiden, får en viss fortsättning under den yngre . 

Redan under det l : a årh . e. Kr. ha glashyttor anlagts i Gallien, till 

en början mest i de sydliga landsdelarna, såsom i Marseille och 

Lyon. F r å n tidig del av det följande seklet är emellertid glasindu

striens huvudcentra att söka i no r ra Gallien och Belgien med fabriker 

bl. a. i Boulogne, Amiens, Vermand, Reims och Namur. 

Det galliska glasets utveckling följer till en början i stort sett 

samma vägar som Syriens och Italiens. Den formernas förenkling, 

som medföljer blåsningstekniken, gör sig också här gällande. F r å n 

mitten av l : a årh . förhärska under ett sekel framåt den svagt grön-

eller blåaktiga glasmassan — en viss gulaktig eller olivgrön ton an

ses specifikt sydgall isk — eller också avlägsnar man all färg genom 

tillsats av brunsten. I och med upprättandet av fabrikerna i nor ra de

larna av provinsen Gallin och i Gallia belgica börjar en i viss mån 

självständig utveckling. De vanligen ofärgade kär len prydas med 

mångskiftande mönster av nätverk och ormfigurer av påsmälta glas-

* Se förf:s uppsats i Tidskr. för konstvet., Arg. 20 (1936). 
1 Eurasia septentrionalis antiqua, X (1936), s. 61 ff., och Bergens Museums 

Årbok 1936: 3. 
6 Huvudvikten lägges i hela denna uppsats på kärlen, tillhörande romersk 

järnålder; folkvandringstidens typer beröras endast i den mån, de antyda 
släktskap med föregående skedes former. 

7 Se a. a. i Tidskr. för konslvet. 
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trådar. Från keramiken upptagas plastiska motiv såsom vulster, 
bucklor, taggar etc. Det galliska vinfatet efterbildades i en mängd 
variationer, och efter alexandrinska och syriska mönster blåste man 
glaskärl i form av människohuvuden, vindruvsklasar, frukter, djur 
etc. Liksom de italiska bronsvarorna vid denna tid börja att för
svinna ur marknaden, undanträngas nu även moderlandets glas
kärl alltmer av provinsiella produkter. 

Ännu mer ödesdiger för den italiska handeln med glasvaror blev 
den inhemska industri, som fr. o. m. det 2:a årh. uppblomstrade i 
Rhenområdet. Till en början anknöt denna till den gallisk-belgiska 
fabrikationen och ägnade sig liksom den huvudsakligen åt vardags
varorna. Men mot slutet av århundradet börjar man här gå sina egna 
vägar och lägga an på framställningen av glas, som ej blott voro 
bruksvaror utan även prydnader. På detta sätt erhölls en vara, som 
lämpade sig såväl för den inhemska marknaden som för export till 
Nordeuropas praktälskande barbarer. Att direkt hänsyn tages till 
de fria germanerna antydes av de förändringar, som kunna iakttagas 
i glaskärlens former. Till en början äro dessa, vad de större kärlen 
beträffar, i övervägande grad rent klassiska. Senare börjar man upp
taga dylika, lämpade för germanernas smak, t. ex. efterbildningar 
av deras dryckeshorn. En kraftig hävstång för det allmänna uppsvin
get utgjorde det skickliga utnyttjandet av hittills i mindre utsträck
ning brukade tekniker: djupslipning, gravyr och framförallt påsmält-
ning av trådar. Bästa materialet till studiet av sistnämnda teknik 
lämna de rika samlingarna i Köln, den rhenländska glasindustriens 
huvudort. Där tror man sig rent av kunna spåra en betydande per
sonlig insats av en »Meister mit dem Schlangenfaden», verksam vid 
övergången mellan 2:a och 3:e årh.,8 och en av förkämparne för den 
färgernas renässans, som både i Gallien och Rhenområdet tar sin 
början under Hadrianus' tid. 

En fingervisning till förståendet av det högst märkliga uppsving, 
som den galliska och ännu mera den rhenländska glasindustrien upp
visar mot slutet av den äldre och början av den yngre kejsartiden, 
utgöra de ganska ofta förekommande grekiska inskrifterna på ler
kärl och glasvaror från Rhenområdet. De antyda närvaron av gre
kiska eller i varje fall grekisktalande folkelement i dessa trakter. Av 

8 L e h n e r , Provinzialmuseum in Bonn, Fuhrer durch die antike Abtei
lung (2. Aufl. Bonn 1924), s. 74. 
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bevarade inskrifter0 framgår även, att en verklig invasion av greker 

och syrer — även de senare sannolikt grekisktalande — måste anta

gas ha ägt rum till dessa trakter . Såsom en av orsakerna till detta 

förhållande kunde hänvisas till att Tr ie r tidvis var kejsarsäte, vilket 

sannolikt medfört en viss invasion av greker och orientaler. Men detta 

gäller dock törst kejsartidens slut, under det av gravinskrif terna till 

övervägande del äro äldre.1 0 När vidare tiden för detta i Rhenområdet 

sammanfaller med den italiska privat industr iens sammanbrott och 

ersät tande med statligt drivna fabriker,1 1 k an ifrågasättas, om ej 

dessa främmande invandrare till 

avsevärd del kommit från Italien. 

De förefalla ha spelat rollen av 

råt torna, som lämna det s junkan

de skeppet. 

T ro t s de s tora förändringar , 

som glasindustrien vid övergången 

mellan äldre och yngre kejsartid 

genomgår, spåras dock icke i det 

Fig. 1. nordiska materialet något avbrott 
Lundergaard, .Ivlland. •/,. . , . . . m .. . . . . , 

i utvecklingen. Tvärtom faller vid 

en bearbetning av glaskärlen från yngre kejsartid redan på ett ti

digt stadium i ögonen, h u r u s tarkt sambandet med det föregående 

9 Professor Hans Lehner i Bonn har haft vänligheten att lill milt förfo
gande ställa cn förteckning på grekiska personnamn, excerperade ur Corpus 
inscriptionum latinarum CILXIII p. I: fasc. II, p. II, fasc. I—II, IV. Från 
Belgica ar antalet namn 45, Germania inferior 56, Germania superior 68. Av 
dessa namn komma på Trior 29, Köln 26 och Mainz 15. — Om syrornas roll 
som industriidkare och köpmän i allmänhet se M a r t i n P : s o n N i l s 
s o n , Den romerska kejsartiden, Del I (1921), s. 190, 395; beträffande deras 
insatser i fråga om glasfabrikationen T h o r p e, English glass (London 
1935), s. 6 ff., och H ä r d e n , Roman glass from Karanis (London 1936), 
s. 41 ff. 

10 Enligt benäget meddelande av professor Lehner tillhöra do kristna grav-
inskriftorna till väsentlig del det 4:e århundradet, de hedniska däremot, som 
för Germania inferior och superior äro i överväldigande majoritet, förskriva 
sig huvudsakligen från 2:a och förra hälften av 3:e årh., således just tiden 
ITu det stora uppsvinget. 

11 A. W. P e r s s o n, Staat und Manufaktur im römischen Reiche (Skrifter 
utg. av Vetenskapssoc. i Lund, 3, 1923), s. 66 ff. 
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skedet är. E h u r u utvecklingen kännetecknas 

dels av en tilltagande förenkling av formerna, 

dels av ett upptagande av nya tekniker, upp

träda tämligen få typer, som kunna betecknas 

som nya. I avsevärd grad får detta dock till

skr ivas det skandinaviska glasbeståndets en

sidiga sammansät tning (se nedan) . Till de 

kända huvudartorna, glasen av Juellinge- och 

Sojvidetyp torde ytterst det stora flertalet av 

det senare skedets former återgå. 

Såsom förenklade utvecklingar av de blå

vita Juel l ingeskålarna ha vi möjligen att upp

fatta något mer än ett halvt dussin av grön

aktigt eller ofärgat glas förfärdigade skå lar 

som Muller 326 och Rygh 336. Profilen över

ensstämmer dock vanligen ej med den hypo

tetiska prototypens1 2 u tan s idorna äro mera 

lodräta (fig. I ) . 1 3 Samtidigt som denna utveckling synes ske, tendera 

bottenribborna att bli färre eller 

att övergå till rudiment i form av 

knoppar på kärlels buk. Av de 

danska fynden äro de från Lun-

dergaard, Jyl land, och Alsted 

Mölle, Sjaelland, av vikt för frågan 

om proveniensen och dateringen 

genom de här uppträdande Hcm-

moorkärlcn. Ti l lsammans med skå

len från Kjörstacl, Opland,14 är 

funnen en bronsskål som Miiller 

318. Fyndet från Tveitane tillhör 
V\cr S 

Vamgegaardrsjadland. »/„ början av 300-talet.15 — Såsom ut-

Fig. 2. 
Nordrup, Sjeelland. Va-

" Elt undantag härifrån utgör dock skålen Iran Avnböl Iledo ved Hjor
ring» (Aarböger 1871, s. 449: 32), som även har horisontellt pålagda trådar 
under mynningskanten. 

13 So även skålen från Slädone, Västergötland (Sv. fornm.-tidskr. IX, fig. 
94 och K i s a , a. a. fig. 375). 

" R y g h 336. 
15 H o u g e n , Trekk av östnorsk romertid (Univ:s oldsaksamlings skrifter, 

Bd 2, 1929), s. 92. 
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löpare från denna grupp få måhända betraktas några skålar av lik
nande form ehuru utan ribbor. För möjligheten härav talar deras 
sena tidsställning. Exempelvis tillhör Valstadsfyndet (Nord—Trön-
delag) »sent 300-tal.»16 

Är härledningen av den ovan behandlade gruppen något oviss, 
måste detsamma sägas även om glasen från Litslena, Uppland,17 och 
Kvie, Gotland,18 ehuru de i detta sammanhang ej kunna förbigås med 
tystnad. Mot deras nedstamning från Juellingebägaren talar deras 
sena tidsställning, i det båda äro hänförda till folkvandringstiden. Å 
andra sidan utgör Kvieglasets blåa färg såväl som bådas svängda 
konturlinje drag, som synas förena dem med do nämnda danska gla
sen. De båda skålarna ha motsvarigheter i västeuropeiska fynd.1'-' 

En annan liten grupp, som möjligen kan antagas räkna släktskap 
med Juellingeskålama, äro tre kärl av typ M u l l e r 333, varav ett 
från Danmark och två från Norge.20 Av dessa äro de båda sist
nämnda starkt fragmentariska. Det danska är däremot jämförelse
vis väl bevarat (fig. 3) och ger en klar bild av såväl likheter med 
som avvikelser från Juellingeglasen. Mynningspartiet är här vida 
starkare indraget, och bottenribborna ha ersatts av oregelbundet på
lagda, vita trådar. 

De sist behandlade grupperna tillhöra en stor och viktig kategori 
av glasvaror, kännetecknad av den ovan berörda, för Rhenområdet 
karakteristiska tekniken. I samband med denna tekniks genombrott 
blir bland bägarna en annan typ förhärskande, nämligen den i form 
av en omvänd stympad kon, som vi förut lärt känna i Sojvideglaset. 
Denna form kan förefalla så naturlig för ett dryckeskärl, att någon 
släktskap med Sojvidetypen ej kan behöva antagas. Vid ett studium 
av symposionscenerna å grekiska lerkärl framgår dock, att typen 
icke ingår i den högklassiska dryckesservisen utan ersattes av 
andra: den flacka skålen, den låga fotbägaren (kylix), skyphos, 
kantharos etc. Betraktas vidare ett par av de säkerligen äldsta av 

16 B ö e, Norsk gravguld fra seldre jsernalder (Bergens Museums Årbok 
1926:2), s. 63:296. 

17 M o n t e l i u s , Svenska fornsaker (Stockh. 1872—74), fig. 385a. 
18 Fornvännen 1909, s. 284 (med tig. 11). 
" M o n t e l i u s i Sv. fornm.-tidskr. X, s. 97, not 2. — Jfr E i s e n, 

Glass, Vol. 1—2 (New York 1927), Pl. 162. 
20 Vsengegaard, Sjselland, Tveitane, Vestfold (Hougen, a. a., s. 92, hög 

13) och Ringisåker, Opland (Hougen, a. a., fig. 13). — Jfr K i s a, fig. 107. 
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Fig. 4. 
Himlingöje, Sjaelland. 1l l. 

dessa bägare med påsmälta trådar, den från gravfältet vid Kannike-

gaard på Bornholm2 1 och Nordre Rör i östfold,22 e r in ra r såväl 

fotens form som kär ly tans fältindelning så s ta rk t om Sojvideglaset, 

att ett visst samband måste antagas föreligga. Förk lar ingen torde 

" V e d e l , Bornholms Oldlidsminder og 01dsagcr(Khvn 1886), s. 342, fig. 12. 
22 H o u g e n , Grav og gravplass (Videnskapselsk:s skrifter II, 1924:6), 

lig. 24. 
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Fig. 5. 
Kislev, Sjpelland. Vs-

vara den, att den höga, smala bägartypen 
är av orientaliskt ursprung och blivit 
spridd med de syriska glasen. Såsom en 
syrisk teknik betraktas även trådbelägg
ningen. 

De här föreliggande glasen uppdela sig i 
två huvudgrupper, dels av grönaktigt gods 
med trådar av samma färg, dels av ofär
gat glas med färgade, i regel blåa och 
mjölkvita trådar. Av de senare föreligga 4 
st. från Sjaelland: Nordrup, 2 st. (fig. 2). 
Rislev och Vallöby. Såsom en variant av 
denna bägarform är att uppfatta den typ 
med inknipen fot (»Stengelbecher»), som 
företrädes av exemplaret från Himlingöje 
(fig. 4). Ett vackert prov på dessa glas, 

prydda med olikfärgade trådar, utgör det nedannämnda hornet från 
östervarv. Tvenne glas, dock obestämda till formen, med blå och vita 
trådar, föreligga även otvivelaktigt i de glasklumpar, som ingingo i 
brandgraven Gödåker nr l.23 

De ofärgade glasen med påsmälta trå
dar i olika färger tillhöra, att döma av 
hittills föreliggande materiel, så gott som 
uteslutande den romerska järnåldern och 
beteckna därför endast en kort episod 
i glasets utvecklingshistoria. Av en långt 
större betydelse blir däremot den andra 
gruppen — av grönaktigt eller grön-
gult glas och trådar i samma färg. Denna 
betydelse får dock gruppen först under 
folkvandringstiden, då de hithörande gla
sen bli talrika och i Skandinavien ej sällan 
uppträda i följe med de från Västeuropa in
förda bronskärlen av Vestlandstyp.24 Jäm
förelsevis sparsamt företrädda äro däremot Fig. 6. 

Bjers, Gotland. V,. 
23 Fornvännen 1916, s. 83. 
24 B j ö r n , Bronsekar og glasbegre fra folkevandringstiden i Norge (Det 

kgl. norske vid. selsk. skr. 1929:9). 



R O M E R S K A G L A S V A R O R I S K A S D 1 S A V I E S 73 

dessa glas ännu under romersk järnålder. Utom de båda ovan
nämnda från Bornholm och Östfold kunna nämnas ett fragmen
tariskt dylikt i Vallöbyfyndet samt en väl bibehållen från Rislev, 
den senare med fot (fig. 5). Till formen nära Rislevbägaren står den 

Fig. 7. 
Stennm, Jylland. 1I1. 

svenska från Humlagården i Sjögerstads sn, Västergötland, av Mon
telius23 hänförd till omkr. 400. En mera cylindrisk form ha tre got
ländska bägare, två av dem från Laubacken i Lau,26 den tredje från 

25 Sv. fornm. tidskr. IX, s. 250 med fig. 97; L i n d q v i s t , Uppsala högar 
och Ottarshögen (Stockh. 1936), fig. 147. 

26 A r n o i Fornvännen 1925, s. 80 ff. (med fig.). — Den andra bägaren 
från samma plats funnen av J. Nihlén 1925. 
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Nygårds i Vesterhejde.27 Av de till 

ett pa r 10-tal uppgående norska fyn

den av dylika bägare synas med un

dantag av den ovannämnda bägaren 

från Norclre Rör så gott som alla 

vara att hänföra till folkvandrings

tiden. Slutet av romersk järnålder 

lillhör emellertid fotbägaren från 

Salthammer, Nord—Tröndelag. Den 

prydes med av ovanligt grov tråd 

bildade lodrätt stående ovaler och 

synes icke äga samband med den 

väst-europeiska gruppen utan till

höra de orientaliska.2 8 Grova t rådar 

men dessa ordnade till en nät l iknan-

de mönstr ing har bägaren från 

Fig. 8. Konsted Tomemark, Sjaelland (fig. 
Kongsted Tornemark, Sjrelland. V--o\ ut i ± a i ± /i , 

8). Museet i Samt Germain har ett 
l iknande glas, funnet i Vermand. Samma slags grova t rådar och del-

Fig. 9. 
Nordrup. Sjadlnnd. Något över */»• 

27 Sv. fornm. tidskr. IX, s. 250. — Härtill komma ett halvt dussin fragment 
ur gotländska gravar ( N e r m a n , a. a., s. 20), vartill ytterligare kunna fo
gas minst samma antal från Svenska fastlandet och Danmark. — Glasen från 
Lau och Nygårds hänföras av N e r m a n (a. a., fig. 382, 383) till folk
vandringstiden. 

28 Förf. i Bergens Mus. Arb,. 1936: 3, s. 8 f. 
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Fig. 10. Hangstad, Rogaland. !/2. 

vis l iknande mönstring företer kärlet 

från Södra Kvinneby, Öland.29 Antag

ligen galliskt och sannolikt från Reims 

är glaset från Bjers i Hejnum (fig. 6).3" 

Till senromersk tid torde även höra 

karaffen från Stenum, Jy l land (fig. 7), 

om den, såsom fyndnotisen anger, är 

funnen ti l lsammans med bi. a. ett glas 

med ornering av mjölkvita t rådar . 3 1 

Till den h ä r behandlade kär lgrup

pen med påsmälta t rådar höra — 

dock endast delvis — de ovan be

rörda glashornen. Av det halva dus

sinet skandinaviska fynd äro endast 

c:a hälften prydda med påsmälta 

t rådar . P å det ena hornet från 

Himlingöje3 2 samt det från Stange-

land, Rogaland,3 3 äro dessa av sam

ma grönakt iga färg som glaset. 

Det bekanta exemplaret från ö s 

tervarv, Östergötland, h a r dekoren i 

blåa och mjölkvita t rådar , övr iga dryc

keshorn ha i stället för trådbeläggning 

kärlkroppen prydd av spiralreffling. 
Fig. 11. 

Herlufmagle, Sjaelland. V2 

29 K i s a, a. a., fig. 384. 
30 Jfr M o r i n - J e a n , La verrerie en Gaule (Paris 1913), lig. 292. 
31 Jfr K i s a , s. 912. 
32 W o r s a a c. Nordiske Oldsager (Khvn 1859), fig. 320. — Det andra frän 

samma fyndort (E k b o 1 m, Forntid och fornforskning i Skandinavien, fig. 
215: 3) har påsmälta trådar endast under mynningen. 

33 R y g h 339. 
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Införda från Västeuropa äro även utan tvivel de målade bägarna , 

låga cylindriska dylika med ringfot och vanligen med scener från 

den romerska a renan samt djurbilder, allt i inbränd färg (fig. 9) . Till 

de 9 st. danska exemplar, som kännas från litteraturen,3 4 komma frag

ment av 2 st. från Bornholm. Utan tvivel äga dessa bägare såsom 

framhållits, en viss s läktskap med de reliefprydda s. k. c i rkusbägar

na, kända särskil t från Nordfrankrike och England. Säkerligen står 

även deras teknik under in

flytande från den samtida 

keramikarten med dekor av 

påsmält färgad massa (»ä la 

barboutine»). Att de, såsom 

särskil t K i s a gör gällande, 

skola vara galliska, kan 

dock betvivlas med hänsyn 

till att dylik dekor icke är 

känd från andra galliska 

glas. Snara re föra bildmoti

ven tanken till Hemmoorkär-

lens l iknande utsmyckning, 

och det förefaller icke omöj

ligt, att de komma från samma fabrikationsområde, den i den ro

merska provinsen Germania inferior liggande Aachen-trakten. Såsom 

ett visst stöd för denna hypotes kan hänvisas till att ej mindre än 

5 st. av de danska exemplaren t i l lhöra gravfynd med bronskär l av 

Hemmoortyp. 

Till de ovan behandlade, från Västeuropa införda glasen, vilka på 

skandinaviskt område äro kända i s törre och mindre grupper, kom

ma ett antal med skiftande proveniens och i enstaka exemplar upp

trädande, bland dem ett par av ganska märkl ig art. Tvivelaktig är 

dock den fragmentariska, tvättfatliknande skålen från Li, Roga

land, daterad till tiden omkr. 200 e. Kr.35 Motsvarigheter i Pompeji 

Fig. 12. 
Stjicr, Jylland. Vi-

" K i s a , a. a., s. 904 f. 
35 B ö e, a. a., s. 45. — Jfr E i s e n , a. a. Pl. 168 och H ä r d e n , Roman 

glass from Karanis (Ann Arbor 1936), Pl. I. Enligt benäget moddelande av 
fil. dr Heribert Seitz, som haft tillfälle bese dessa fragment, härröra de från 
cn mjölkbunke av typ, vanlig i Nordeuropa under 1700-talot, men även upp
trädande både tidigare och senare. — En liknande skål, funnen i Halland 
(K. Vitt. Akad:s Årsbok 1927, s. IV), är sedan flora år utmönstrad från de 
förhistoriska fyndons krets. 
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Fig. 13. 
Dollernpgaard, Fig. 14. 

Jylland. »/•• Addit, Jylland. V* 

såväl som i senare fynd har den egyptiska eller syr i ska skålen från 

Lille Vaerlöse, Sjaelland.30 Syrisk är enligt L o e s c h c k e 3 7 även den 

»lägelfonnade» bägaren från Addit, Jy l land (fig. 14). F r å n sydost 

kommer säkerligen också den fragmentariska skalen med lotusblad 

som bottenmönster, av intresse för frågan om de ribbade mosaikskå

la rnas uppkomst.38 Hit hör vidare bägaren med grekisk inskrift från 

Vorning, Jylland,3 9 nä ra överensstämmande med det norska från 

Rogaland4 0 ehuru utan överfång. Grekisk inskription, ehuru i ge

nombrutet silver, ha r även den vackra och väl bibehållna mörkblåa 

glasbägaren av skyphostyp från Varpelev, Sjaelland.41 Till denna är 

endast känd en motsvarighet, och denna från Georgien.42 Samma tid, 

som dessa båda bägarna — 300-talet — tillhör kärlet från Haugstad, 

Rogaland (fig. 10), ehuru det ingår i ett fynd med kittel av Vestlands-

typ. Denna grönakt iga skål utgör med sina påsmälta zickzacklinjer 

och plättar i andra färger möjligen ett galliskt arbete.43 F r å n en 

36 W o r s a a e, a. a. fig. 316. - Jfr H ä r d e n , a, a., Pl. I II : 329. 
37 Beschreibung römischer Altertiimer gesammelt von C. A. Niessen (Köln 

1911), Tat. LIV: 1090. 
38 Förf. i Tidskr. tör konstvet. 1936. 
36 M u l l e r 332. 
40 Bergens Mus. Arb. 1936: 3, fig. 2. — Fragment av en annan liknande 

bägare utan övorfång i Bergens museum (inv.-nr. 3502). 
41 Aarböger 1877, pl. mot s. 354; E k h o l m , Forntid och fornforskning, 

tig. 214: 1. 
42 K i s a, a. a., s. 212. 
43 Ett »verre ä cabochons»; M o r i n - J e a n , Pl. 7 och s. 218 ff. — Dessa 

>Nuppengläser> förekomma även talrikt i trakten av Köln och Namur 
( L o e s c h c k e , a. a., s. XV), varför detta kärl även kan komma från 
endera av dessa orter (jfr Sv. fornm.-tidskr. X, s. 98). 
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gallisk fabrik kommer måhända även det väl bevarade glaset fig. 12 
med mörkgrön botten, å vilken det ljusgröna mönstret i emaljfärg 
pålagts med pensel, en teknik, som är av klassiskt ursprung men 
som av frankerna utövades ännu under 500-talet, såsom bl. a. visas 
av den fragmentariska skålen från Falkum i Telemarken ( B j ö r n , 
a. a., fig. 12). Till yngre kejsartid ha även hänförts44 det väl bevarade 
blågröna glaskärl av stamniontyp, som jämte två andra glas upptogs 

Fig. 15. 
De västeuropeiska glaskärlens spridning i Skandinavien. 

(Stor punkt utmärker två eller flera nias frän samma fyndort). 

ur en grav vid Herlufmagle, Sjaelland (fig. 11). Dylika kärl, som 
även förekomma i betydande storlek och då tjänat som gravurnor, 
äro emellertid kända redan från Pompeji. De tillverkades dock även 
senare och i stor utsträckning i Gallien, och detta exemplar kan där
för vara infört därifrån. En typ, vartill någon fullständig motsva
righet ej heller utom Skandinavien torde vara känd, är den av grön
aktigt glas förfärdigade bägaren från Nordrup.45 Ett prov på väst-

44 Kisa , a. a., s. 911. 
,B Nord. Fortidsminder I, Pl. II: 4. Jfr dock E i s e n , a. a., Pl. 93. 
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europeisk glasindustri från yngre kejsartid är skälen från det rika 
fyndet vid Stjser, Jylland (fig. 12). Till do införda glasvarorna hör 
slutligen det i Muller 335 återgivna föremålet, tolkat såsom hävert, 
vartill en fragmentarisk motsvarighet föreligger från en av gravarna 
vid Slamrebjerg på Bornholm.46 

Tages en överblick av det material, som framlagts i detta och förf :s 
ovan anförda trenne arbeten, kunna göras en del iakttagelser av in-

Fig. 16. 
De orientaliska glaskärlens spridning i Skandinavien. 
(Stor punkt utmärker tvä eller flera glas frän samma fyndort). 

tresse. Vid en blick på huru materialet fördelar sig på de tre nor
diska länderna i jämförelse med bronserna, iakttas en betydande 
skillnad. I fråga om dessa ägde Danmark ett bestämt försprång med 
46 % av fynden, under det att Norge kom som nr 2 med 37 %, medan 
vårt land intog tredje rummet med den blygsamma siffran 17 %. 
Statistiken för glasen visar, huru Norge intagit Danmarks plats med 
39 %, Sverige rycker upp på andra plats med 31 %, under det att 
Danmark kommer tätt efter med återstående 30 %. Vid närmare 

Vedel , a. a., s. 349. 
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granskning framgår dock, att denna omkastning har sin grund i den 
tidiga folkvandringstidens glasfynd, vilka ensidigt fördela sig på 
svenska och norska gravar, under det att Danmark från denna tid 
knappast har några gravfynd att uppvisa. De två glas från denna 
tid, som funnits inom landet i fråga, härröra karakteristiskt nog 
från Jylland och Bornholm. Uteslutas glasen från tiden efter 400, 
blir emellertid resultatet, att de tre ländernas ställning i förhållande 
till varandra är i stort sett densamma som beträffande bronskärlen. 
Danmark ligger främst med 44 %, Norge följer med 30 %, och Sve
rige slutar med 26 %. Att beträffande glasen folkvandringstidens ma
teriel måst elimineras för erhållande av denna proportion länderna 
emellan, under det att detta varit obehövligt i fråga om bronserna, 
ehuru dessa fullständigt saknas i det danska materialet från denna 
period, visar, att Danmarks övervikt är mindre i fråga om glasen. 
Detta sammanhänger med dessas fåtalighet under äldre kejsartid, då 
Danmark har den kraftigaste bronsimporten, och relativa talrikhet 
från början av folkvandringstiden, Danmarks så gott som fyndlösa 
period, vad beträffar glasen. 

Göres glasmaterialets sammansättning till föremål för en närmare 
granskning, äro en del iakttagelser att anteckna. Vid en jämförelse 
med glasvaror, som föreligga i museerna inom det forna romerska 
rikets gränser, märkes en iögonenfallande skillnad. Hos oss sak
nas sålunda fullkomligt de små blåsta kärl av skiftande former — 
»balsamarier», »tåretlaskor» etc. — vilka inom den klassiska världen 
tjänade som behållare för till kroppsvården hörande salvor och essen
ser. Icke heller de stora ossuarierna av skiftande typer äro i ett enda 
exemplar företrädda i Norden. I stället utgöres den övervägande de
len av de till Skandinavien utförda glasvarorna av d r y c k e s k ä r l . 
Flertalet av de i sammanställningarna berörda glasen ha rubricerats 
såsom bägare, men det kan med skäl antagas, att även den över
vägande delen av »skålarna» i själva verket haft samma använd
ning.47 Denna glasvarornas ensidiga sammansättning överensstäm
mer väl med den dominerande roll, som vinskoporna spela bland 
bronskärlen. Den kan även sägas utgöra ett stöd för antagandet om 
vininförselns stora betydelse. 

Vid en jämförelse mellan do i Skandinavien funna glasvarorna och 
de likartade i andra länder måste noteras de förras anmärkningsvärt 

47 Ett glaskärl i Trier-museet av typ som fig. 9 har inskriften BIBAMUS. 
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höga kvalitet. Vad som i fråga om bronskärlen var regeln — att 
varorna tillhörde den romerska industriens ordinära produkter — 
kan knappast sägas gälla glasen. Åtminstone till en början är det 
icke vardagsvarorna, som varit begärliga, utan snarast lyxfabrikaten. 
Solbergskärlet48 har även i den klassiska miljö, där det skapats, varit 
ett praktstycke, här uppe i Norden måste det ha tett sig som en oskatt
bar klenod. Också övriga införda glas från äldre kejsartid få ur nor
disk synpunkt betecknas såsom lyxvaror. Under yngre kejsartid in
träder en förenkling, men denna sammanhänger med glasets egen ut
vecklingshistoria. Även från denna epok finnas dock bland glasen 
med polykrom trådbeläggning ett par mycket högtstående nummer, 
t. ex. östervarvshornet. Anmärkningsvärt är emellertid, att ännu ej 
funnits ett enda exemplar av nätglasen (väsa diatreta) eller av glasen 
med inslipade figurala framställningar. 

I fråga om handelsvägarna och utgångspunkterna för denna in
försel fullständiga glaskärlen den bild. som givits av bronsvarorna. 
Så vitt nu kan bedömas, komina den äldre kejsartidens glasvaror san
nolikt närmast från Italien. Är kärlet från Solberg alexandrinskt, 
som från många håll antages, har det i varje fall kommit över detta 
land. De enkla varorna från de redan vid denna tid arbetande gal
liska hyttorna ha däremot icke haft någon marknad i Norden. Det 
är först från ett senare skede, som de vinna insteg här. De äldre 
formernas fullständiga frånvaro i Skandinavien är cn bland de om
ständigheter, som tala mot att Rhenhandeln spelat någon s t ö r r e 
roll före 200-talets ingång. Rhenområdets mäktiga uppsving just vid 
denna tidpunkt är den naturliga förutsättningen för dess kommer
siella expansion över Nordeuropa under yngre kejsartid.49 

För glasvarorna får handelsvägen från Rhenmynningen en ännu 
större betydelse än för bronsartiklarna. De rhenländska fabrikernas 
alster ha tydligen i Norden slagit starkt an, och särskilt har tråd-
beläggningen varit omtyckt. Denna teknik visar också den största 
livskraften och överlever Limes' fall 259—60. Glasfabrikationen upp
hör ej, men dess tyngdpunkt förflyttas. Folkvaiidringstidens omfat
tande skandinaviska införsel av västeuropeiska brons- och glasvaror 

48 Tidskrift för konstvet., Arg. 20 (1936). 
*' I sin utförliga anmälan av förf:s arbeten om bronskärlsimporten till 

Skandinavien (Germania, Jahrg. 20, 1936, s. 146 ff.) framhäver H.-J. E g-
g e r s starkt Rhenvägens betydelse redan under äldre kejsartid. 

6 — Fornvännen 1937. 
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har en annan utgångspunkt. Är denna riktigt lokaliserad till Maas-

området50 och särskil t t rakten av Namur, får denna industri beteck

nas såsom frankisk.5 1 Av rhenländska och frankiska glas, ti l lhörande 

det här behandlade tidsskedet, föreligga sammanlagt omkr. 110 st. 

från skandinaviskt område, d. v. s. något mer än hälften av de till 

typen fullt bestämbara exemplaren. 

Något mindre än den västeuropeiska kärlgruppen men ojämförligt 

mycket ta lr ikare än de italiska glasen är den tredje kategorien av-

införda glasvaror — bägarna med inslipade fördjupningar, facetter, 

ovaler etc. Dessa till omkr. 40 % av hela antalet uppgående glaskär l 

ha sitt s tora intresse även därigenom, att de så tydligt markera den från 

sydost kommande importväg, som endast otydligt skymtade vid be

handlingen av bronskarlen. De här ifrågavarande glasen kunna vi 

följa ned mot t rakterna av Svarta havet, och det kan därför ej vara 

tvivel om att det är därifrån de närmast komma, även om fabrikations

centret ligger längre bort — man kan gissa på de syr iska städerna, 

särskil t Sidon. Det är också av intresse att iakttaga, hu ru denna syd

ostliga kulturström, som så s tarkt sätter sin prägel på Norges yngre 

kejsartid, i fråga om glasvarorna blir av utslagsgivande betydelse för 

fyndstatistiken. Norges fynd av kärl med pålagda t rådar uppvägas i 

antal, såsom påvisats,52 av de svenska kärlen enbart från Gotland. 

Att likväl Norge t i l lkämpar sig första platsen under yngre kejsartid, 

därför h a r det att tacka den stora gruppen av bägare med inslipade 

fördjupningar av olika slag. 

Såsom ett allmänt resultat av dessa undersökningar angående glas

införseln till Skandinavien under ifrågavarande tidevarv kan beteck

nas deras bidrag till vår kännedom om den ekonomiska utveck

lingen inom det romerska riket. Studiet av bronsvarorna belyste 

klart, h u r u under slutet av 2:a och början av 3:e årh. den italiska 

industrien går under, under det att vissa provinser nå ett ökat väl

stånd. Utredandet av g lasvarornas proveniens visar, att det icke en

dast är Rhenområdet, som svingar sig upp på moderlandets bekost-

60 B j ö r n, a. a., s. 24 ff. 
51 Den frankiska kulturen, som i fråga om smycken, fibulor etc. bygger 

på västgotisk grund ( Å b e r g , Franken und Westgoten, Uppsala 1922) visar 
sig sålunda beträffande brons- och glaskärl liksom i fråga om beväpning 
— det frankiska langsax efterbildar ju spatha och ango pilum — utgöra 
on direkt utbyggnad av den romerska och provinsialromerska kulturen. 

52 N e r m a n . a. a., s. 21. 
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nad, utan att även länderna vid Svarta havet efterträda Italien på 

den nordeuropeiska marknaden. Utan tvivel ha vi att här i se en av 

de viktigaste förutsät tningarna för den sydostliga kul turs t römmens 

utomordentliga, på tlerfaldiga sätt dokumenterade betydelse för de 

skandinaviska länderna under yngre kejsartid. 

Till kart- och bildmaterialet i förestående liksom tidigare publicerade för
beredande uppsatser över detta ämne har förf. mottagit understöd ur Läng-
manska kulturfonden. — Utgångspunkten för studiet av de svenska fynden 
har varit min forne lärjunges, amanuensen Folke Bergmans materialförteck
ning till hans uppsats för högsta betyget i Nord. och jämf. fornkunsk. i fil. 
kand.-examen. Vad beträffar det norska materialet, har dess samlande i bety
dande grad underlättats genom den förteckning över i Norge funna brons-
och glaskärl, vilken chefen för Universitetets Oldsaksamling, Oslo, professor 
A. W. Brogger låtit utarbeta och ställa till mitt förfogande, ett tillmötes
gående, för vilket jag härmed betygar min tacksamhet. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

GUNNAR EKHOLM: Römische Glaswaren in Skandinavien. 
Gleicbwie die skandinavischen Länder aus der ersten Hälfte des ersten 

nacbchristlichen Jahrtausends beinahe 550 römische und provinzialröraische 
Bronzegefässe aufweisen, bieten sie auch etwa 260 (Uasgefässo dieses Ur
sprungs där. Aus der älteren Kaiserzeit riihrt etwa ein Zehntel ber; diese 
Gläser sind aber von einer hoben Qualität und gut erhalten. Am Anfang der 
jiingeren Kaiserzeit selzt die Glaseinfuhr in Skandinavien kraftig ein, und 
die Fundzitfer steigt auf etwa 160. Diese Steigerung hat ihren Grund darin, 
dass zu dieser Zeit der neue Einfuhrweg aus dem Gebiete des Schwarzen 
Meeres in Gebraucb genoramen, und weiter, dass der alte Weg von der 
Rheinmtindung her viel stärker als frilber ausgoniitzt wird. Die letztgenannte 
Tatsache steht in naber Verbindung mit dem grossen Aufscbwung des Rhein-
gebietes zu dieser Zeit, was sich vor allom in der Glasberstellung kundgibt. 
Ohne Zweifel hängt dieser kraftige Vorstoss der rheinländischon Industrie 
mit der Einwanderung griecbisclier und orientalischer Kunstbandwerker 
zusammen. 

Von den etwa 215 Glasgefässen, die sich typologisoh bestimmen lassen, ist 
ein wenig mehr als die Hälfte als westeuropäisch zu bezeichnen (Abb. 15). 
Von diesen sind etwa 60 der jiingeren Kaiserzeit zuzuweisen. Eine der gröss-
ten Gruppen, die ein Dutzend zählt, ist durch die Abb. 1 vertreten. Nur in 
3 Exemplaren treten die kleinen Gefässe wie Abb. 3 mit blauen und weissen 
Fäden auf. Die schlanken Becher (Abb. 2) mit solchen farbigen Fäden 
liegen in 4 sicheren Exemplaren vor. Hierzu kommen der vereinzelte >Sten-
gelbeoher> Abb. 4, das bekannte schöne Trinkborn aus Östervarv in Öster
götland nebst 2 St. unbostimmter Art aus dem Gräberfeld Cödåker, Uppland. 
Die Gefässe aus griinlichera Glas mit gleicbfarbigen Fäden (Abb. 5—8) sind 
etwa 70 an Zahl, von denen jedoch mehr als 50 der Völkerwanderungszeit 
angebören. Die interessanten Becher mit gemalten Tieren und Zirkusszcnen 
(Abb. 9) maclien beinahe ein Dutzend aus. Ganz vereinzelt treten die Gläser 
Abb. 10—14 auf. 

Zu der grossen Gruppe orientalischer Gläser mit eingoschliffenen Ver
tiefungen verschiedener Art (Abb. 16), vom Verf. anderswo behandelt, wer
den hier einige Streufunde binzugefligt, darunter der syrische schlaucbför-
mige Becher, Abb. 14. 


