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SILVERLNLAGDA SPJUTSPETSAR FRÅN 
ROMERSK JÄRNÅLDER, FUNNA I SYENSK JORD 

AV 

E R I K S Ö R L I N G 

I
våra arkeologiska museer förekomma ej sällan spjutspetsar från 

romersk järnålder , karakter iserade av eu ofta påfallande elegant 

form. I allmänhet uppträda de parvis i g rava rna ; mestadels ha r 

den ena då lancettformigt blad, medan den andra ä r försedd med 

hull ingar. Någon gång. dock endast i undantagsfall , kan man finna 

den lancettformiga spjutspetsen dekorerad med för tiden mycket ty

piska i järnet inhuggna ornament, som vanligtvis äro fyllda med sil

ver men också någon gång med annan metall. Orneringen består då 

av c i rklar med eller utan medelpunkt, ibland av enstaka punkter, i 

några fall också av runor och andra magiska tecken.1 

Silverinlagda spjutspetsar från romersk järnålder ha jämförelsevis 

sällan påträffats i vårt land, ja så sällan, att en kort beskrivning av 

de få exemplar, som äro kända, samt ett omnämnande av andra till 

en kr igares utrustning hörande föremål, vilka uppvisa samma typ av-

dekor, torde ha sitt berättigande. 

Av de svenska spjutspetsarna med inläggningar ä r otvivelaktigt det 

exemplar, som anträffats i Mos, Stenkyrka sn på Gotland, det mest 

kända.2 Den är så mycket mera anmärkningsvärd som på densamma 

förekommer den äldsta i Sverige funna runinskriften, daterad till 200-

talets slut. Föru tom med runorna är den dekorerad med r inga r samt 

1 Någon hullingförsodd spjutspets mod inlagd dekor har mig vctcrligt 
hittills icke blivit funnen i Sverige. Dylika förekomma dock exempelvis i 
Vimose-fyndet, se C. E n g e l h a r d t , Fynske Mosefund Nr II (Khvn 
1869), Pl. 14: 15, samt tillsammans mod den bekanta norska spjutspetsen 
med runskrift från 0vre Stabu, Toten, se Aarsberetning 1894 (Föreningen 
til norske Fortidsmindcsmerkcrs Beväring), s. 126 och Norges Indskrifter 
med de aeldre Runer I, s. 412 ff. 

2 B. N e r m a n, Nyupptäckt gottländsk runinskrift från äldre järnåldern 
— den hittills äldsta i Sverige, i Rig 1918, s. 50 ff.; O. A 1 m g r o n - B. 
N e r m a n , Die ältere Eisenzeit Gotlands, s. 118, fig. 204; K. V. H. A. A:s 
årsbok 1927 (tillväxten 1926), fig. 20. 
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S-formiga och märleliknande tecken. Ganska närstående såväl till 
form som ornament men utan runor är en annan likaledes gotländsk 
spjutspets från Stenstugu i Ala sn, vilken förutom silverinlägg
ningar även har inläggningar med röd emalj.3 

De övriga i Sverige funna spjutspetsarna med denna ornering av
vika visserligen mer eller mindre sins emellan ifråga om formen, men 
dekoren på dem alla är likartad, bestående av cirklar med eller utan 
medelpunkt samt av enstaka punkter. Ett ovanligt vackert exemplar, 
vilket tyvärr saknar inventarienummer, men som till följd av bladets 
intressanta ornament med rätta tilldragit sig vetenskapligt intresse, 
förvaras sedan mycket länge i Statens Historiska Museums sam
lingar, fig. I.4 De första, som omnämnt detsamma, äro O. Almgren 
och B. Nerman i »Die ältere Eisenzeit Gotlands», sid. 119. Att icke 
några andra forskare långt tidigare beskrivit detsamma beror säker
ligen därpå, att orneringen, som är ganska grunt inhuggen i järn-
ytan, ej blivit synlig förrän efter konserveringen, vilken skedde någon 
gång vid sekelskiftet, i varje fall före år 1905, ty fil. dr. E. Ekhoff 
nedlade före detta år ett mycket förtjänstfullt arbete på konservering 
av museets järiibestånd.'' 

Spjutspetsen, som är ovanligt väl bevarad, är 24,5 cm lång och det 
lancottforniiga bladet har en bredd av 3,4 cm. På ömse sidor om bla
dets ryggås förekomma tre cirklar, vilka säkerligen en gång varit 
fyllda me:l inhamrat silver, som nu är bortfallet. Cirklarna äro pla
cerade parvis, paren närmast holken och mot. bladets spets nära intill 
varandra, de mellersta däremot äro mera åtskilda. I det fält, som be
gränsas av dessa sex cirklar, är ytan ornerad med tätt inpunsade små 
linjer, vilka gå i bladets längdriktning.6 Bladet har samma ornament 
på båda sidorna. Holken är åttkantig, har skarpa åsar samt en kvar
sittande nit i nedre delen. Denna spjutspets är, såvitt jag kunnat 
finna, den enda i Sverige anträffade, som har åttkantig holk jämte in
läggningar på bladet. 

•O . A l m g r e n - H . N e r m a n, o. a. a. Taf. 42:601 a—b (inv. 5241: a). 
4 Till samma fynd som denna hör med all sannolikhet cn spjutspets med 

hullingar, också den saknande inventarienummer, vilken uppvisar samma 
vackra yta och höga konserveringsgrad. 

5 E, Ekhoff , Konservering af äldre järnföremål, i K. V. II. A. A:s 
Månadsblad 1885, s. 134 ff. 

' Beträffande denna ornering, se M. J a h n , Die Bcwaffming der Germa
nen in der älteren Eisenzeit, Wiirzburg 1916, s. 96. 
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Inom parentes kan nämnas, att spjutspetsar med lancettformiga 

blad i förening med kantiga holkar synas vara ganska ovanliga i 

svenska fynd,7 då däremot hullingförsedda blad till dylika holkar ej 

Fig. 1. 
Okänd fyndort. •/§• 

Abb. 1. Unbekannter Fundort. 

Fig. 2. 
Okänd fyndort. '/,, 

Abb. 2. Inbokanntcr Fundort. 

äro någon sällsynthet. Vi känna dessutom tre spjutspetsar med kan
tiga holkar, som ha asymetriska blad, i det att ena sidan av det ryg-

7 Jag känner följande sju exemplar: från Oland inv. 1304: 11, år 1834 
(Långlöts sn, so O. M o n t o 1 i u s, Svenska Fornsaker, Sthlm 1872, fig. 
278), inv. 18964 (Brostorp i Glömminge sn, se M. S t e n b e r g e r , Öland 
under äldre järnåldern, Sthlm 1933, s. 20, fig. 11; H. ( H a n s s o n ) S t a 1 e, 
Om Kalmar läns forntid, i Kalmar Läns Fornminnesförenings Meddelande 
1939, s, 40 fig. c); från Gotland inv. 4077 (Fjälls, Endre sn, se O. Alm
g r e n - B . N e r m a n , o. a. a. Taf. 42:604), inv. 11916: 1 (Knuts, Västkinde 
sn) ; från Östergötland inv. 8656 (Östra Varv sn, se H j . S t o l p e i Månads
bladet 1897, s. 86. Stolpe har dock ej observerat, att holken visar spår av 
kantighet); från Medelpad inv. 20119 (Vattjom by, Tuna sn). Alla dessa 
spjutspetsar tillhöra Statens Historiska Museum. Dessutom finnes ett exem
plar förvarat i godsägare O. Ekmans samling på Bjärka-Säby i Östergöt
land. 
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gade bladet är lancettformigt, den andra är försedd med hulling. Det 

bästa exemplaret, hä r avbildat i fig. 2, s akna r fyndort,8 ett annat till

hör ett gravfynd från Ryd i Glömminge sn på Öland.9 Båda dessa 

förvaras i Statens His tor iska Museum. Den tredje spjutspetsen av 

denna typ tillhör Kalmar museum och ä r anträffad i Norra Möckleby 

sn på Öland.10 Samtliga de nu nämnda exemplaren datera sig till ro

mersk järnålder 1 1 och till samma tid kunna med all sannolikhet också 

hänföras tvenne spjutspetsar, vilka uppvisa pikformiga blad till sam

ma typ av kant iga holkar som de tidigare omtalade. Båda dessa äro 

funna i Gul låkra , Brågarps sn i Skåne.1 2 

Till Statens Histor iska Museum inkom år 1909 en spjutspets av 

järn , vilken uppgavs vara funnen på Öland.13 Några nä rmare fynd-

uppgifter stodo ej att få. Till formen var den i och för sig icke märk

lig, men som man här och var på bladets båda sidor kunde iakttaga 

några gråvita fläckar på den rostiga ytan, var det anledning att miss-

8 S. II. M. inv. 6819: 584 (Brukspatron Trägårdhs samling). 
6 S. H. M. inv. 12274: B, avbildat i K.V.H.A.A:s Månadsblad 1904, s. 166 

fig. 210. 
10 Kalmar museum inv. 2745. Om do asyinctriska spjutspetsarna skriver 

M. J a h n , o. a. a., s. 89: »Die Widorhaken der Speerspitzen brechen beim 
Gebrauche leicht ab. Die Brucbstellen werden wie in der Laténezeit bis
weilen glatt gehämmert öder ausgeschmiedet. So entstehen Formen, welche 
auf dor oinon Soite einen Widorhaken, auf der anderen eine blattfönnige 
Fläche haben.» Jag betvivlar, att denna åsikt, åtminstone vad beträffar 
de svenska exemplaren, är riktig. Varken do tro ovan nämnda eller do 
ytterligare tro med runda holkar, jag känner, synas tala härför. 

11 Jfr C. E n g e l h a r d t , Vimose Fundet, Pl. 14:16; O. M o n t e l i u s , 
o. a. a. fig. 273 (inv. 3706 från Lindö sn, Gotland), även M. J a h n , o. a. a. 
sid. 90, fig. 98. Jfr också de asymetriska pilspetsarna av ben med kon
centriska cirklar från Stora Hammars, Lokrume sn, Gotland (inv. 12938), 
som äro avbildade i Fornvännen 1906, s. 263 fig. 101 och s. 265 fig. 110, 
samt i O. A 1 m g r o n - B. N e r m a n , o. a. a. Taf. 47:646 1 och u. Dater
bara pilspetsar av järn från romersk järnålder äro ej anträffade i Sverige. 
Den av M. J a h n , o. a. a., s. 90, omnämnda järnpilspetson från Alvastra 
(inv. 11960: B, avb. i K. V. H. A. A:s Månadsblad 1903—1905, s. 109 fig. 
158), vilken han daterar till 200-talot, är funnen tillsammans med on kam 
av on typ, som ej kan dateras tidigare än 500-talet c. Kr., varför hans da
tering måste anses vara felaktig. 

12 S. II. M. inv. 7871: 177—178 (Artisten O. Sörlings samling). Jfr C. En
g e l h a r d t , Nydam Mosefund (Khvn 1865), Pl. XI: 43. 

13 S. II. M. inv. 13951. Se Fornvännen 1909, s. 319, fig. 122; även N. 
Å b e r g , Kalmar läns förhistoria, Kalmar 1923, s. 119, fig. 200. 
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tänka, att den kunde vara försedd med silverinläggningar, fig. 3a. 
Sedan spjutspetsen blivit konserverad på museets konserverings-
anställ, visade det sig också, att den var dekorerad med typiska orna-

f 

Fig. 3. 
(iland ulan närmare fynduppgift. Skala något mer än V3. 
Abb.3, Öland ohno iiäboro Puncwngabo. Grössc rtwusmehrnls1/,. 
a) Före konserveringen. b) Efter konserveringen, 
a) Vor dor Konservierung. b) Naeta dor Konservierung. 

Fig. 4. 
Oland, Hulterstads 

sn. och by. Vs-

nient av silver, fig. 3 b, vilket tillika med dess allmänna karaktär gör, 
att man utan tvekan kan datera den lill liden omkring 300 e. Kr. 

Spjutspetsen, vilken i holkändan iir något skadad, har nu en längd 
av 30.'.» (in. Bladet, som är försett med ryggås, är 23.5 cm långt och 
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har en största bredd av 6,2 cm. Ornamenten äro lika på båda sidorna 
och bestå av punkter och koncentriska ringar, de sistnämnda pla
cerade i sex grupper på var sida om bladets ryggås. Tre par grupper 
utgöras av två koncentriska ringar, ett par vid bladets största bredd 
består av tre dylika, samt två par av endast en enkel cirkel; alla dessa 
ringar ha mittpunkt. Närmare bladets spets finnas dessutom fyra 
punkter, två över varandra på vardera sidan om ryggåsen. Kring 
nithålen på holkens båda sidor är vidare inhamrad en ring av silver, 
vars mittpunkt utgöres av järnniten. En nära motsvarighet till denna 
spjutspets, såväl vad beträffar form som ornamentens placering, är 
ett exemplar, som anträffats i lllemose på östra Fyen,14 samt, ehuru 
i enstaka detaljer något avvikande, en spjutspets, som C. Engelhardt 
avbildar från Vimose.15 

1 Kalmar museum förvaras två spjutspetsar, funna på Öland, som 
lill huvudform och ornament erinra om den nyss beskrivna. På båda 
dessa ha säkerligen inläggningarna utgjorts av silver, men endast be
träffande den ena kan man med säkerhet avgöra detta. Den eua av dem 
är anträffad i Hulterstads by och socken »år 1860 i en grav söder om 
kyrkan i åsen öster om landsvägen», fig. 4.10 Spjutspetsen är 32 cm 
lång, och bladet har en största bredd av 4,5 cm. Som av fig. 4 fram
går, ha ringarna på detta exemplar en mera oregelbunden placering. 
I samma grav tillvaratogs också en hullingförsedd spjutspets av järn 
samt ett sköldliandtag av brons. Det andra exemplaret är funnet i Jord-
släta, Gärdslösa sn, fig. 5.17 Yttersta spetsen är emellertid avtrubbad 
och holkändan u.igol tillstukad. Spjutspetsens nuvarande längd är 
26 cm, bladets största bredd 4.3 cm. På bladet äro inhuggna sex ringar 
med mittpunkt, tre på var sida om ryggåsen. Platserna för de båda 
längst utåt bladets kanter en gång sittande ringarna äro nu så sön-
derrostade, att blott två runda hål utvisa, var de varit placerade. Den 
metall, som fyllt alla ornamenten, är nu fullständigt försvunnen. 

Slutligen skall här nämnas en spjutspets, vilken väl icke till formen 
liknar de ovan lieskrivna men som också är försedd med silverinlagda 

14 II. K j a; r, To nyo Mosefund fra Jicrnaldcren, i Aarböger for Nordisk 
Oldkyndighed og Historie 1901, s. 32 fig. 4. 

" C. E n g e l h a r d t , Vimose Fundet Pl. 14:5. 
'* Kalmar museum inv. 5185. 
17 Kalmar museum inv. 323 (Mclanderska samlingen). Fil. kand. Dagmar 

Selling har haft vänligheten fästa min uppmärksamhet på föremålet ifråga. 

7 — Fornvännen 19'ill. 
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ornament. Den inkom lill museet år 1880 eller 1881 och uppgives vara 
funnen i en grav tillsammans med cn spjutspets med hullingar samt 
en hank, allt av järn. i Kittelstorp, Sandhem sn i Västergötland, 
fig. 6.18 Exemplaret ifråga, även detta med skadad holkända, är 28.3 

Fig. 5. 
(iland, Gärdslösa sn. 

Jordsläta. 1/,. 

Fig. 6. 
Västergötland, Sandhem 

sn. Kittelstorp. •/,. 

cm långt. Bladet, som i detta fall är helt oornerat, har mittås och är 
endast 2,4 cm brett, således betydligt smalare än de ovan beskrivna 
spjutspetsarnas. Dekoren är här alltså endast anbragt på holken och 
består av cirklar med mittpunkt, fyllda med silver, men ytan är tyvärr 
så skadad av rost, att flera ringar äro bortfallna. 

Det är ett känt taktum, att spjutspetsar med dylik ornering icke äro 
av skandinaviskt ursprung. G. Kossinna har i sin grundliga utred-

18 S. H. M. inv. 6765: 23—24. 30. 
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ning år 190519 genomgått de dittills framkomna spjutspetsarna, som 
tillhöra donna grupp, och därvid kunnat fastslå, att deras synnerligen 
enhetliga karaktär hänför dem till ett liestämt utbredningsområde på 
kontinenten, nämligen de av östgermanerna bebodda områdena från 
trakterna norr om Svarta havet i söder, åt nordväst upp till östersjö
kusten. Med kännedom om förbindelserna mellan ifrågavarande om
råde och delar av vårt land under romersk järnålder, är det helt na
turligt, att dylika vapen funnit vägen hit. Icke mindre än fem, möjli
gen sex av de sju här beskrivna exemplaren, äro anträffade på Got
land och Öland. I danska mossfynd, t. ex. i Vimose oeh Illemose på 
Fyen, i Balsmoor på Bornholm, vilka som bekant äro av utpräglat 
östgermansk karaktär, förekomma vapen med detta slag av inlägg
ningar talrikt. 

* 

Ägna vi nu vår uppmärksamhet åt andra i Sverige funna vapen 
från romersk järnålder, skola vi finna, att ett tveeggat svärdsfrag-
ment från Alvede, Hogrän su på Gotland, på klingans ena sida, strax 
nedanför fästet har en knappt centimeterlång sicksacklinje av guld 
inhamrad i järnet.20 Det är för övrigt, såvitt jag vet, det enda i vårt 
land funna svärdet från denna tid, som är försett med inläggning av 
detta slag och därjämte det enda vapen från denna period, som har 
inläggning av guld. Som bekant förekomma emellertid, utom de van
liga silverinlagda ornamenten, även dekor av guld och brons på järn-
vapen i utländska fynd. 

Av inhemska fynd med inläggningar av samma typ som på vapnen 
kunna här vidare exempelvis nämnas tvenne järnsporrar från en 200-
talsgrav i Essunga sn. Västergötland, vilka äro ornerade med inham
rade trådar av guld och andra metaller.21 Gå vi längre framåt i tiden, 
till 400-talet, ha vi järnsporren från Fullerö, Gamla Uppsala sn. Runt 
dess pik löpa sex parallellt inbarn rade silverränder, fördelade i två 
grupper med tre ränder i varje grupp, fig. 7.22 Från nästan samma 

19 G. K o s s i n n a , Verzierte Lanzenspitzen als Kennzeichon der Ost-
gerraanen, i Zeitschrift fur Ethnologie 1905, s. 369 ff.; jfr även dens., Die 
Deutsche Vorgeschichte, 7. Aufl. 1936, s. 214 ff. 

20 O. A l m g r e n - B . N e r m a n , o. a. a., s. 117, fig. 203 (inv. 7835). 
"l B. N e r m a n , En västgötsk ryttargrav från romersk järnålder, i Forn

vännen 1937, s 109 ff. (inv. 3891). 
" S. H. M. inv. 20724. 



100 I. Ii l K S Ö It 1.1 N G 

tid. enligt N. Åberg mitten av 400-talet,28 här rör också fyndel från 

Vännebo, Roasjö sn, Västergötland, i vilket ingår en del sadel- och 

betselbeslag av brons, försedda med silverinläggningar.8 4 Också här 

förekomma cirklar med mittpunkt. Likartad är dekoren på en del 

föremål i det intressanta fyndet, ^um på

träffades i Sösdala, Norra Mellby sn i 

Skåne, och som un förvaras i Lunds uni

versitets historiska museum.-'-"' 

Det ä r ganska påfallande, att utsmyck

ningen av vapen och andra till munsutrust-

ningen hörande metallföremål i de flesta 
fall utgöres av inläggningar. Vid sidan 

därav förekomma emellertid också ytligt 

anbragta silverblcck, som last hallas vid 

föremålet medelst små nitar av silver eller 

annan metall. Likaledes äro sköldbucklor

nas och sköldhaudtagens fingerborgslik-

nande knoppar nästan alltid helagda med ett tunt silverbleck. Stund

om består dekoren av si lvertrådar, vilka Fästa genom att deras ändar 

böjts omkring föremålet och liophamrata på baksidan. Detta är exem

pelvis förhållandet med några av föremålen i det förutnämnda fyndel 

från Roasjö samt i ett fynd från Hörninge, Köpings sn på (Maud.211 

fiir att hä r nämna ett från romersk tid. Någon gång uppträda 

båda dessa förfaringssätt på ett och samma föremål. Ett karak

teristiskt exempel på ett sådant fall är sporren från Endregårda, 

Endre sn på Gotland, vilken kan daterad lill 200-talet.27 De båda 

skänk la rna samt piken äro ornerade med glest lindad. Inhamrad sil

vertråd, d. v. s. inläggningar. Det platta utskottet däremot, som sitter 

vid pikens bas, är klätt med pålagd silverplåt. 

Fig. 7. 
Sporre av järn. Gamla Up 

sala sn. Fullerö. l/i-
Abb. 7. S|mnl ans Kison. 

23 N. Å b e r g , Den germanska stjärnornamentiken under 3- och 100-ta-
lot, i Antikvarisk Tidskrift XXI: 3, s. 1. 

M U. N o r b e r g , Om förhistoriska sadlar i Sverige, i Hig 1929, s. 97 
(inv. 6511). 

25 R. N o r b e r g , Moor- und Dcpotfundc aus dem 5. Jahrhundert nach 
Chr. in Schonen, i Acta Axcheologiea 1931, s. 108 t. 

29 Fornvännen 1913, s. 296 f., fig. 28—30 samt N. Å b e r g . Kalmar läns 
förhistoria, s. 96 f. (inv. 14904). 

27 K.V.H.A.A:s årsbok 1930—1932, tillväxten 1931, lig. 3 (inv. 19546). 
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Att inläggningar på spjutspetsar från romersk järnålder så jämfö

relsevis sällan blivit påträffade i vårt land — i allt sju exemplar — 

kan säkerligen till stor del förklaras av det tekniska utförandet. De 

ornament, som inpunsats eller inhuggits i j ä rny tan och som sedan 

fyllts med metall, äro ganska grunda. Eftersom föremålen ifråga legat 

en mycket lång tid i jorden och därunder blivit överdragna med ett 

mer eller mindre tjockt rostlager, händer lätt. att det inlagda silvret 

följer med. om rostlagret lossnar från det metalliska järnet. Detta kan 

givetvis ske, medan föremålet ännu ligger kvar i jorden. 

Betrakta vi till slut vapen och andra till kr igsutrustningen hörande 

föremål från mitten av folkvandringst id till v ik ingat idens mitt, finna 

vi, att förfaringssättet med iiihamring av annan metall i järnet upp

hört. Under senare delen av vikingatiden återkommer emellertid, 

fastän ej så ofta — i varje fall aldrig på spjutspetsar — metoden att 

inhamra annan metall i järnet . Vanl igen v i ras då t r åda rna tät t intill 

den släta j ä rny tan och t i l lhamras sedan, så att de s luta nä rmare intill 

såväl j ä rnytan som varandra, ja i en del fall så hårt, att de däri

genom komma att bilda ett tunt bleck. Tack va re detta förfar ings

sätt ha r det i f lera fall inträffat , att rosten ej kunna t sp r änga av 

de s ta rka t rådarna , u tan att dessa i stället bidragit till att bevara 

föremålets u r s p r u n g l i g a form. Under medeltiden kommer metoden 

att inhamra guld, s i lver eller annan metall i jä rnet å ter i b ruk och 

blir då ej l ängre någon ovanl ig företeelse. 

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

E R I K S Ö R L I N G : Schwedische Funde von Speerspitzen mit Silher-

einluyen aus der römischen Eisinzeit . 

Speerspitzen mit Silbereinlagen aus der römischen Eisenzeit kommen 
in schwedischen Funden seiten vor, bisher nur in insgosarat sieben be
kannten Exemplaren, davon vermutlich drei aus Gotland, drei aus Öland 
und eines aus Västergötland. In einem Fall sind verschiedene Ornaments 
mit Runenzeichen kombiniert, nämlich auf dem Exemplar von Mos, Ksp. 
Stenkyrka, auf Gotland, das auf Grund der Runen in das Ende des 3. 
Jahrhunderts n. Chr. datiert wird und damit Schwedens älteste Runen
inschrift aufweist. Auf der ebenfalls gotländischen Speerspitze von Sten-
stugn im Ksp. Ala kommen auch Einlagen mit roten Schmelz in Ver
bindung mit verschiedenen Zeichen vor. Die sämtlichcn ubrigen fiinf 
Exemplare sind mit ftir jene Zeit sehr typischen Ornamenten verziert, 
bestehend aus einfachen öder doppclten Kreisen und Punkten. Die Speer-



1 0 2 E R I K S Ö R L I N G 

spitze, die in Abb. 1 wiedergegeben ist, ist das einzige schwedische 
Exemplar mit achteckiger Tulle, das Einlagen auf dem Blått hat. 

Verf. betont, dass diese Speerspitzen nicht schwedischen Ursprungs 
sein können. Seit G. Kossinnas Untersuchung 1905 steht es fest, dass 
Speerspitzen dieses Typs und mit diesor Verzierung kennzeichnend fur 
den ostgermanischen Kulturkreis sind. Nahostehende Parallelen zu den 
schwedischen Exemplaren sind gefunden u. a. im Vimose und Illemose 
auf FUnen und im Balsmoor auf Bornholm. Das Vorkommen der in 
Schweden gefundenen Speerspitzen ist daher im Lichte der lebhaften Ver
bindungen zu sehen, die während der römischen Eisenzeit zwischen Teilen 
unseres Ländes, vor allein Gotland und Oland, und dem Gobiot um den 
untoren Lauf der Weichsel bestanden. 

Verf. betont ferner, dass die Verzierung von Waffen und andoren zur 
Mannsausrustung gehörigen Metallgegenständen während der römischen 
Eisenzeit bis etwa zur Mitte der Völkerwanderungszeit in den meisten 
Fallen eben aus Einlagen der oben angefuhrten Art bestand. Nach dieser 
Zeit scheint das Verfahren im schwedischen Material ganz aufzuhören, 
um dann erst um dio Mitte der Wikingerzeit wiederzukehren. 


