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DEN .ELDRE ROMERSKE JÄRNÅLDERS 
KRONOLOGI 

AV 

H A N S N O R L I N G - C H R I S T E N S E N 

I
Aarbeger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1943 (citeres 
Aarbeger) har Professor Gunnar Ekholm, Uppsala, i en Af
handling: »Den Romerska Järnålderns Kronologi» boskeefti-
get sig med den aeldre romerske Jaernalders Kronologi i Norden 

og ganske saerlig i Danmark. 
For en meget vaesentlig Del former Ekholms Afhandling sig som 

en Provo og en Vurdering af Synspunkter tidligere fremsat af naer-
vaerendo Artikels Förfaller, og som Afslutning paa Ekholms Over-
vejelser fremssettes og begrundes en Periodeinddeling og en absolut 
Kronologi afvigende fra den af mig frcmforte. 

Med störste Interesse har jeg laest Ekholms Udredninger og med 
raegen Glaede set disse Problemer sat under Debat. Afbandlingcns 
Fremkomst har gjort, at jeg paany har eftergaaet Oldsagsmaterialet 
og de Oplysninger, der er knyttet hertil. og herefter fundet, at der var 
Grundlag for Fremsaettelsen af en Rsekkc Synspunkter i Tilknytning 
til de af Ekholm fremsatte. 

Hvad angaar den absolutte Kronologi haevder Ekholm, at indforte 
Glas og Broncer ikko af gir nogen sikker Basis for Bestemmelsen af 
en saadan, og til dette Resultat naar han bl. a. ved at betragte det 
hjemmefabrikeredo Materiale i do Fund, hvori ogsaa sydfra impor-
terede Varer indgaar. Rent principiclt synes dette at vaere en farlig 
Vej at gaa, thi man maa uvilkaarligt sporge: Paa hvilket Grundlag 
hviler den absolutto Datering af de hjemmegjortc Smaating som f. Ex. 
Fibulaer, Drikkehomsbeelag, Remspasnder m, m. — og Svaret maa 
blive, at dette Grundlag for en meget vaesentlig Del netop er Import -
varerne bentet sydfra i Lande över hvilke paa denne Tid historisk 
Lys hviler. 
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Meget vaesentligt naar man vil datere de enkelte Dele af et Fund 
udfra en, som man mener, sikkert tidsfsestet Del ai dette, er Vishodcn 
om Samhörighet! mellem Fundels enkelte Genstando. Er Fundet usik-
kert, maa man -afstaa fra at benyttc det som Udgangspunkt for krono
logiske Betragtningcr. Denne Regel folges ikke af Ekholm. Saaledes 
daterer han Espefundet, der er et udprseget usikkert Fund1 ved Hjaelp 
af en i Fundet indgaaende Solvfibula af Typen Almgren 75, til Tiden 
lidt fer eller o. Aar 100. Hvad angaar Espefundets ribbede blaahvide 
Mosaikskaale haevder Ekholm, at de först finder deres Aflosere i Lo-
bet at flavisk Tid d. v. s. et godt Stykke ind i anden Halvdel af 1. 
Aarhundrede.2 En Stelle for denne Datering af Glasskaalene henter 
han i Typens Förekomst i Pompeji; denne Hen visnings Vaerdi 
svaekkes dog ved don Kendsgorning, at der i denne By findes adskil-
ligt, der af Samtiden med Rett© kunde baero Belegnelsen Antikvite
ter. En anden Stolle for sin Datering henter Ekholm hos Ritterling, 
som i Folge Ekholm har udtalt, at Glas af omtalto Type »först under 
flavisk tid — avlösas av liknande former av ljusgrönt gods —» (Aar
beger Side 36). Gengivelscn at Bitterlings Udtalelse er ikke helt kor
rekt, den lyder paa Grundsproget saaledes: »Ahnliche Stiicke (nem
lig flado ribbede Glasskaale af Ritterling Form 9) sind bereits in 
Hallern gefunden und zwar nicht nur aus Millefiori- und farbigem, 
sondern auch aus einfachem hell- oder blaugriinen Glas (vgl. West
fäl. Mitteil. II. 173,5; V. S. 373 ff. Taf. XXXVI II 3, 4, 6, 7), freilich 
Ivi weitem nicht so häufig als in Hofheim. Derartige Schalen sind 
noch das ganzo 1. Jahrhundert iu Gebrauch, etwa seit flaviseher Zeit 
aber scheinen sie am Rhein nur noch in hellgriiner Farbe vorzukom-
men.» (Nassauische Annalen 40 Sido 372.) 

Det ovenfor anförte aendrcr altsaa ikke det Faktum, at en Rsekke 
Fund, som ogsaa Ekholm naevner, angir at Typen i udprseget Grad 
horor hjemmo i forsle Halvdel at 1. Aarhundrede.3 

Det kan allerede her vsere paa sin Pläds at betona, at naar jeg har 

1 Fundets IJsikkerhrd or Fkholm bekondt (Aarböger Side 36 Note 12), 
dog mcncr han al kanne benytte det, da der efter hans Mening ikke 
existerar större kronologiske Forskelle mellem de enkelte Genstando i Kundcl. 
Denne Anskuelse er dog ikke rigtig, saaledes kan man meppe noget Steds i 
det danske Materiale findo Begrundolse for, at Former som Espefundets 
Lerbffigor og halvrundo Rcraspiendo skulde kunne vasre samtidige. 

2 Aarböger Side 36. 
3 Fra Danmarks Ungtid Side 148—19. 
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anvendt Udtryk som förste og anden Halvdel af 1. Aarhundrede, saa 
ligger ber en Tilkendegivelse af, at Aar 50 og Aar 100 ikke betragtes 
som Groenser, der ikke ved Lejlighed overskrides, kun betones her-
ved, at den central© Del af en Produktion eller af cn Periode fabler 
indenfor de givne Rammer. 

Hvad angaar de smaa blåa Glaskopper fra Juellinge Grav 4 maa 
det skyldes en Fejltagelse, naar Ekholm siger, at jeg daterer dem til 
Midten af 2. Aarhundrede.4 I det af Ekholm i denne Förbindelse cite-
rede Arbejde dateres disse Glas til Midten af 1. Aarhundrede. En 
Imodegaaelse af Ekholms Sadning: »För en senare tidsbestämning 
kan dock enbart ett glas av detta slag ej anses erbjuda en hållbar 
grund»5 — blir saalodes unodvendig. 

Den af Ekholm naevnte Glaskop fra Giubiasco (Aarbeger Side 
37) kunde herefter forsaavidt snarere end at modsige tvsertimod stelle 
den af mig givne Datering af disse Glaskopper, hvis ikke dette Glas 
burde udgaa af en kronologisk Diskussion paa Grund af det Funds 
Usikkerhed, hvori det förekommer. Glaskoppen er afbildet af R. Ul-
rich i »Die Gräberfelder in der Umgebung von Bollinzona» Bd II, 
Taf. LXXIV: 1, og omtalt saramesteds som horende til Grav 18. Til 
samme Grav angives at here et tohankot Solvbasger der bl. a. om-
tales sammesteds Bd I, Side 416, hvor der siges, at det stämmer fra 
den desvserre »unsichercn Grabes Nr. 18». 

Med Rette anker Ekholm över, at jeg har sagt, at Dateringen af 
disse Glaskopper er »klart bevist», dette Udtryk er unaegtelig for 
stserkt og burde have vaeret erstattet med det mere forsigtige »sand
synlig». Dog bor det understreges, at jeg ikke, sora Ekholm mener, 
stotter mig paa et enkelt Fund, men paa. en tysk Kenders Udlalelser 
om Typen.6 Naturligvis kan disso Udtalelser vise sig ikke at stemme 
overens med Fakta, men for en saadan Uoverensstemmelse paavises 
maa det vaere tilladeligt, at anvende hans Resultalcr (se Side 290). 

Naar Ekholm vil give en absolut Datering af Juellingegrav 4 og 
hermed af de smaa blåa Glaskoppers Optrseden paa dansk Grund, 
ved Hjselp af de i Graven forekominende hjeminegjorte Smaating, 
skal der blöt henvises til de her tidligere anförte principiolle Indven-
dinger imod disse Gonstandes Benyttelse som Dokumentation i en 

4 Aarböger Side 37. 
5 Aarbeger Side 37 sidste Ssetning i andet Afsnit. 
• Fra Danmarks Ungtid Side 150. 
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absolut Kronologi. Först skal nemlig disse Genstande selv dateros 
absolut indenfor Halvtredsaarsperioder, og dette er endnu kun gjort 
ufuldsteendigt og i ringe Udstrsekning. Enkelte Fibulaer läder sig 
dog benytte til ret snsevre Dateringer takket vsere Almgren's, Rit-
terling's og Barthel's Arbejder.7 

Angaaendo Ekholms Udtalelse, at Fibulaerne i Juellinge Grav 4 
stetter hans Datering af Graven udfra forskellige Beslag og Kam
men til tidlig 2. Aarhundrede8 skal bemserkes at i al Faltl Fibulaer 
som Juellingepublikationens Pl. I I I : 7 paa dansk Omraade optraoder 
o. Midten af 1. Aarhundrede (Dateringen hviler paa endnu ikke 
offentliggjort© keramiske Studier). Til en lignendo Tid daterer ogsaa 
Almgren en af sine Exemplarer af Typen Fig. 120 (se Almgren Bilag 
II, Fund 83). 

Hvad angaar Dateringen af det slebne Glasbasger fra Juellingegrav 
1 er Ekholm i Ho vedsagen enig med mig (Aarbeger Side 38), dog da
terer han ogsaa denne Grav efter Indholdet af Säger af hjemlig Fa
brikation, og hans Datering blir noget skarpere afgraenset end den af 
mig föreslåaede. 

Ej heller de indforte romerske Broncer vil Ekholm anerkende som 
brugelige Tidsmaalere for de Grave, hvori de förekommer, og han 
gennemgaar de Fund, som jeg har nsevnt i Förbindelse med Förekom
sten af Kasseroller af Hobytypen og daterer dem ved Hjaelp af Gen
stande af hjemlig Fabrikation til en senere Tid end den af mig fore-
slaaede. Do Fund hvorom det drejer sig er: Paarup, Hoby, Stange-
rup, Freerslev, Skelskoregnen, usikkert Findested, Sperrestrup og 
Espe.9 

Med Undtagclse af Hoby og Stangerup er de anförte Fund alle 
enten udprseget usikre eller ogsaa uden ledsagende Genstande, hvor-
for et Forsog paa at datere disse Fund udfra andet end Kasserollen 
maa betegnes som forfejlet. 

Hvad Ilobyfundet angaar forsoger Ekholm at datere det udfra i 
Fundet indgaaende Fibulaer, idet han siger, at der i et Gravfund fra 

7 A l m g r e n i Mannus Bibliothek Nr. 32, R i t t e r l i n g i Annalen d. 
Ver. f. nass. Altertumsk. Bd. 40 og B a r t e 1 i Kastel Zugmantd (Obergerm. 
rät. Limes Abt. B Lief, 32.). 

8 Aarböger Side 38. 
9 Angaaende disse Fund se Wintherfestskrift Side 160 Note 96—97 og 

Aarböger 1943 Side 43 Note 2 efter Tankestregen. 
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Rondsen, Tyskland (Rondsen grav II) , findes en Fibula af Hoved-
type Almgren 71, der er af en »tydligen äldre form än Hobyexempla-
ret» (Aarbeger Sido 41) af samme Hovedtype. Og Rondsenfibulacn 
er fundet sammen med to Fibulaer af Almgren Hovedtype 45, som 
»enligt senaste uppgifter» (Aarbeger Side 41) (nemlig AVegewitz Un
dersogelser) datcres til efter Aar 50 eller som Ekholm udtrykker det, 
at de »ej gärna kunna vara äldre än från århundradets milt» (Aar
böger Side 41). Naar nu Hobyfundets Fibulaer af Almgren Hoved
type 71 skal vaere yngre end den tilsvarende Rondsenfibula, saa fol
ger heraf logisk at Hobyfundet maa datcres til »senare hälften av 1. 
århundradet» (Aarböger Sido 41). Imod denne Tankersekke kan ind-
vendes, at man ikko med nogen objektiv Sikkcrhed kan haevde, at den 
Forskel, der ses mellem den omtalte Rondsen Fibula og de tilsva
rende fra Hoby, er betinget af en Forskel i Tid, og vil man endelig 
hsevde, at der er Forskel i Tid, saa vil Beslemmeisen af, hvad der er 
aeldst, og hvad der er yngst, nedvendigvis vsere meget subjektivt 
praeget. 

Hertil kommer saa, at hvad angaar Dateringen af Almgren 45 maa 
det vist indrommes, at Ritterlings Datering i Hofheim Publikationen 
af denne Type hviler paa et sikrero Grundlag end Wegewitz'. 

Ritterling siger, at Fibulaer af Typen Almgren 45 har sammen med 
en Del andre Fibulatyper »während des Bestehens des Caligulala-
gers in Gebrauche gewesen, und in Laufe dieser Zeit oder bei der um 
das Jahr 50 erfolgten gewaltsamcn Zerstörung in die Erde gelangt.»10 

Af det her sagte maa fremgaa, at det stadig er mest velbegrundet at 
datere Hobyfundet til förste Halvdel af 1. Aarhundrede, saaledes som 
Friis Johansen har gjort det i sin Publikation af Fundet, hvilket 
bl. a. fremgaar af hans Udtalelse om Hobyfundets Fibulaer af Ho-
vedform Almgren 71, om disso siges: »Hobyexeinplarerne er, som 
ovenfor sagt, ved karaktoristiske Traek nöje förbundne med den ved 
Almgren Fig. 71 reprsesenterede Type og staar paa samme meget lid-
lige Udviklingstrin som denne. Til den deraf folgende Datering til 
Begyndeisen af den romerske Periodes eeldre Del passer det 
ganske —». n 

Hvad Graven fra Slangerup angaar1- saa cr det vanskeligl at for-

10 Annalen 1. c. Side 135. 
11 Nordiske Fortidsminder II Bd. 3 Hette, 1923, Sido 153. 
12 Aarbeger Side 42. 
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staa, at det skulde kunne forstyrre denne Gravs Datering til förste 
Halvdel af 1. Aarhundrede, at den indeholdor et Fad som Muller 189 
og en Kando som Aarbeger 1892, Side 282, Fig. 43 (se ogsaa Forn
vännen 1934, Side 357, Fig. 8). Hvad Fadet angaar, kender jeg ingen 
Fund, hvori saadanne indgaar, som kan dateres til anden Halvdel af 
1. Aarh. eller senere, og i et Arbejde fra 1934 mener Ekholm da og
saa, at Fade af denne Form bor saeltes i forsto Halvdel af 1. Aar
hundrede.13 

Ekholms Indvending mod at betragte Kanden som Indikator for en 
Datering til forsto Halvdel af 1. Aarh. er at lignende »uppträder i 
Pompeji och ännu vida senare» (Aarböger Side 42). Angaaende den 
meget sene Förekomst honviser Ekholm bl. a. til Radnöti: Die rö
mischen Bronzegefässe von Pannonien, 1938, Sido 137 ff. Formo-
dentlig laenkcr Ekholm i saerlig Grad paa Radnöti 1. c. Side 150 og 
den der forekommende Note 42, men de her anförte Fund kan ingen-
luudo bruges til at vise at Broncekander at Slangerupkarrets Form 
og Udferolse er fabrikeret efter 1. Aarh, ja, hell ind i 3. Aarh., thi det maa 
ikke glommes, at Fundet fra Martigny er et usikkert Fund (Genava 
XI, 1933, Side 63), og at de af Fremersdorf anförte Excrapler er Efter-
ligninger i Glas af en Broncekandeform, der vel staar Stangerupkan-
den naer, men om hvis Udferelse og Stil i Originalexemplarerne vi 
intet ved. Hvad Exemplaret fra Ostia angaar er det saa daarligt af
bildet, at man ingen Mening kan have om dels Udfarelse og Stil. Tor 
man stolo paa den utydelige Albildning, kunde det se ud som om, 
at den Udbugtning lige över Standfladen, der i al Fald er karak
teristisk for de tidlige Kander, mangler ved Ostiaexemplaret, hvilket 
vol da maa betragtes som en Afsvaekkelse af Formen. At Vinkandcr af 
med Stangerupkandcn bcslsegtet Form har en läng Levetid er utvivl-
somt (Arch. Anz. 1900, Sido 187), men uden Förändringen gennem Ti
den i Henseende til Stil og Udferelse er disse Kander ikke, og Stange
rupkandcn er i Stil og Udferelse saa naer knyttet til de augustaeiske 
Kander at den heller ikko i Tid kan vaere fjsernet saa långt fra disse. 

Hvad angaar den positive Opgave at anvende Kanden sora selv-
stsendigt datorende Element i Stangcrupgraven, melder der sig visse 
Vanskeligheder, som först og f remmest skyldes, a t adskillige Publi
kationer af Fund, hvori lignende Kander optrseder, er mangclfulde 
eller paa Sprog udonfor Hovedsprogene. Endclig er et stort Antal 

15 Altschlesien Bd. 5 Side 248. 
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F u n d slet ikke publiceret. Folgende ha r det dog vseret muligt udfra 

Publ ikal ionerne at tage Stilling til, nemlig: Hoby, Tirlemont, Rond

sen Grav II , Koln-Lindenthal, Bartlow.1 4 At Hobykanden maa da-

teres til augiistseisk Tid kan der efter F r i i s Johansens grundige Pu

blikation ingen Tvivl vsere om, og at Tirlemont Kanden stämmer fra 

en lignende Tid antydes bl. a. af, at den er fundet sammen med en 

guldindrammet Gcmme forestillende Octavius, et fornemt kunstner isk 

Arbejdo i augustseisk Stil, ligesom Kandens Form og Prydelser . 

saavidt Albildiiingerne tillader at bedomme, tåler herfor. Kanden i 

Rondsen I I Graven maa efter sin Stil at domine here hjemme i en Tid 

ikke saa långt fjaernet fra den augustaeiske, og Fundets F ibulaer at 

Typen Almgren 45 understöttor en saadan Datering, idet de som tid

ligere omtalt (Side 284) horer hjemme i förste Halvdel af 1. Aarh . 

Ser vi paa Kanden i Koln-Lindenthal vil det efter dens Udseende 

vaero naturl igt at henforo den til cn lignende Tid som den foregaaende, 

og en Stötte for denno Dater ing yder i Fundet forekommende terra 

sigillata af Rilterlings Type 26. Om denne Type siger Rit terl ing: »Der 

Typus fehlt in Haltern, erscheint aber unter den jiingeren Funden 

der Sels'schen Ziegelei.» (Nass. Ann. 40, Side 257). Disse yngre F u n d 

fra Sels Teglvaerk dateres til Tiden mellem Aar 40 og 70 (Bonner 

Jahrbucher 102, Side 139). 

Bart low Kanden viser stort Slsegtskab med de to sidstnoevnte Kan

der; den vaesentligste Forskel herfra synes at vsere, at den ha r en 

Dobbelthed i Udsinykningen af Hanken ved överste Fseste. idet der 

her under en Lovemaske er anbragt et bukranion. Bart low Graven er 

14 F r i i s J o h a n s e n , Ilobyfyndet (Nord. Fortidsm. 1. c. Side 146 ff.). 
— A l f r e d d e L o e , Exploration des Tumulus de Tirlemont (Annales de la 
Soc. d'Arch. de Bruxelles 9, 1895 Side 422 ff. med Tegninger. — Fotografi 
af Kanden i Antiquity 1936 etter Side 40 Pl. I II : 2. — W o l f g ä n g L a 
B a u m e , Zwei germ. Grabfunde aus Rondsen (Side 42 Abb. 5) (Mannus 
Erg. Bd. VI). — F r i t z F r e m e r s d o r f , Römisches Brandgrab mit 
Bronzegelässen von Koln-Lindenthal (Tf. 22: 1—2) (Germania 17 Side 266 
ff.). — A Letter from J o h n G a g e , Esq. F-R-S, Director, to Hudson Gurney, 
Esq. F-R-S. V.P. & c. containing an account of further discoveries of Roman 
sepulchral relics at the Bartlow Hills (Archaoologia XXVIII Side 1 ff. 
Afb. Pl. I: 1). — Ekholms Dateringer af disse Kander i Acta Archaeologica 
XIV, der er kommet efter at nffirveerendc Indleeg or skrovet, afviger i Begrun-
dclse ikke fra Ekholms Opfattdse i Aarbeger 1943 og kan altsaa betragtes 
som imodegaaet. 
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formodentlig anlagt tidlig i 2. Aarh. at domme efter den blandt Grav
godset forekommende terra sigillata. 

Med det her fremforte kan altsaa siges, at boriset fra Bartlow viser 
Fundene, at der er god Mening i den Datering, som jeg tidligere har 
givet Stangerupfundet ud fra dets Kasserolle af Hobytype, nemlig 
förste Halvdel af 1. Aarh. 

Ekholm henforer til Hobytypen en Del Kasseroller og Kasserolle-
fragmenter, som jeg ikke har taget Stilling til13 i den Henseende. En 
Vurdering af Kasserolletyperne i en Del af disso Fund maa jeg afstaa 
fra, indtil Krigen er förbi, og Sagerne ätter kan sluderes; dog kan jeg 
sige, at Kasserollerne fra Dalen og Norrebroby ikke kan henfores til 
Hobytypen. Hvad Dateringen af de Fund angaar hvis Kasseroller 
Ekholm drager ind under Hobytypen, kan der allerede nu svares, at 
alle de af ham til 2. Aarh. daterede Fund bortset fra Dalen er ud
prseget usikre Fund. Bemaerkelsesvaerdig er forövrig Ekholms Date
ring af Haugegraven (Norge), thi hans Henvisninger fortseller, at den 
er baseret paa en Udtalelse i »Aarsberetning for Föreningen til nor
ske Fortidsminders Beväring» 1899 Side 201: 214, der lyder: »Som det 
ses, har der vseret 2 begravelser i haugen, en fra den seldre jernalders 
romerske periode, vistnok fra dens aeldste Del, neppe yngre end det 
andet aarhundredes begyndelse, den anden grav derimod er fra yngre 
jernalders senere del.» Men denne Udtalelse om Alderen cr jo blöt et 
Skon, ganske vist for sin Tid et udmserket Skon, og for mig at se har 
Forfatteren med sin Udtalelse ment, at Dateringen snarere var förste 
end andet Aarhundrede. 

Hvad angaar Broholmgraven, som Ekholm, efter Drikkehornsbe-
slag, Bennaale og en Fibula, der henfores til Typen Almgren 26, da
terer til »senare hälften av 1. århundrade» (Aarbeger Side 43), saa 
er der intet Bevis givet for en saadan Datering, solv ikke naar der for 
Fibulaens Vedkommende henvises til Darzau, hvorved Ekholm an
tagelig taenker paa Wegewitz' tidligere naevnte Arbejde (Side 284). 

Efter et almindeligt Skon, der har sit Udgangspunkt i Fortrolighed 
med det danske Materiale, maa det vist siges, at Broholmgravens 
hjemlige Inventar, og det gselder i udprseget Grad Berlokken og Ke
ramiken, tvangfrit läder sig henfore til förste Fjerdedel af aeldre 
romersk Jaernalder, et Resultat, der passer udmaerket sammen med 

Aarbeger Side 42 t. 
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Fundels Datering efter Kasserollehaandlaget til förste Halvdel af 
1. Aarh. 

Ser vi paa Ekholms Gennemgang af min Periode II (Aarböger 
Sido 43—46) blir det nodvendigt at paapege, at Kalotundet og Rum-
perupfundet er udprseget usikre Fund, som altsaa bor udgaa af cn 
kronologisk Diskussion. At do nye Fund Ekholm drager ind i sine 
kronologiske Overvejelser er Brokser usikkert, idet vi her har en 
Sammenblaiiding af to Grave, og Jebjaergfundet er endnu mindre 
vserd, idet det er koht af en Antikvitelshandler, der har givet hojst 
usikre og uforstaacligo Oplysninger hertil. Hvad angaar Bjergelide 
er det mig ikke klart, hvilken at Gravene derfra Ekholm tsenker 
paa. Med Hensyn til Skrobesbavefundet henforer jog det ikke til 2. 
men til 3. Periode (se Acta Archaeologica XI, 1940 Skemaet Side 
222). Skroboshavefundet viser et af do sjseldne Tilfadde, hvor en 3. 
Periodes Grav indcholder on Kasserolle (cfr. anförte Skema), men 
netop fordi et saadant Tilfsclde er sjseldent, er det tilladeligt at sigc, 
at Periode 3 bl. a. karakteriseres ved sin Mangel paa Kasseroller, 
men mere riglig vilde det dog vsere at sige, at i Lo be t af Periode 3 
forsvinder Kasserollcrne, hvorfor jog vil forelrsekko at gore denne 
lille Rettelse her. 

Naar Ekholm daterer Fundene fra GI. Annaaholm og Himlingoje til 2. 
Aarh. efter hjemligo Säger som Kainino og Sporer, da maa der, som i 
lignende Tilfadde tidligere, tages Afsland horfra at metodiske Grunde. 

Ekholms Udtalelser om Periode III (Aarböger Side 47) kan anses 
for tilstrsokkelig imodogaaet ved de Oplysninger om Fund m. m., som 
jeg har givet i det foregaaende. Kun vil jeg lige understrege, at naar 
Ekholm sigor: »Mot leorien att do äldre skoporna upphöra vid tiden 
omkr. 100 e. Kr. strider förövrigt att dylika av Pompejityp uppträda 
tillsammans med former, som tillhöra den danska forskarens period 
IV, nämligen Brokser och Frerslev (vinskopan med sil Muller 193) 
samt Kalvo (rafflad spann)» — saa falder disse Indvendinger dog 
til Jorden, thi de nsovnte Fund er alle udprseget usikre og kan derfor 
ikke bruges i en kronologisk Diskussion. 

Angaaende de kontinentale Fund af Kasseroller eller Fragmenter 
af saadanne, da antyder enkelte Fund i Limoskastellcr, at Kasse-
roller af pompejansk Type var kendt i 2. Aarh. (Zugmantcl, Welz-
hoim), at do skulde naa helt ind i 3. Aarh. som Radnöti og Ekholm 
mener (Aarböger Side 47, Note 4) kender jeg intet Bevis for, dog 
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maa jeg.tilfoje, at jeg ikke har kunnet eftergaa Fundene fra Stock-
stadt og Saalburg, da det kongelige Bibliothek i Köbenhavn har eva-
kueret en Del Vaerker og mine Optegnelser om disse Fund er for 
ufuldstsendige. 

Men fordi der i enkelte Tilfselde kan paavises en sen Optrseden af 
Kasseroller sydpaa kan Exporten nordpaa og vel til Germanerne i 
det hele taget godt vsere standset paa denne Tid, og det er jo netop 
det, Fundene synes at vise, at Kasserolleexporten er (ctr. anförte 
Skema), hvad Grunden saa end kan vsere hertil. 

Endelig kan de enkelte Kasserollefund fra de nsevnte Kasteller 
vsere Undtagelscr, der bekrsefter den Regel, at Kasserollerne ogsaa 
sydpaa er ophort at have Interesse, men om dette virkelig er Tilfseldet 
kender jeg ikke nok til Materialet fra disse Egne for at afgore. 

Mens vi er ved Periode 3 vil jeg benytte Lejligheden til at gore 
opmserksom paa, at Haandtaget til en Si af Juellingefonn kendes 
fra Hof heim (Nassauische Annalen 40 Tf. XIV: 37). Dette Fund er 
vigtigt, idet det viser, at Juellingef ormen var ken dt fer Aar ca. 80 
(Nass. Ann. 1. c. Side 95). 

Ekholms Bemaerkninger i Anledning af hans Omtale af Periode 4 
(Aarbeger Side 47—48) kan betragtes som tilslrackkelig imode-
gaaet ved de Oplysninger om Fund m. m. jeg har givet i det fore
gaaende. Yderligere ber dog tilfejes, at jeg ikke har sagt, at den 
riflede Spänd fra Oremella er en Giletype, tvsertimod har jeg betrag-
tet den som en sscregen Form (Acta Archaeologica XI Side 224 f). 

Naar Ekholm siger: »Om dateringen av de norska fynden med Gile-
typ till tiden o. 200 är riktig, kan Oreraollafyndet svårligen för
läggas till slutet av 2. århundradet» (Aarbeger Side 48) — da kan 
hertil bemaerkes, at eftersom den omtalte Datering hviler paa en Vur-
dering af i Norge fabrikerede Sraaating, hvis absolutte Kronologi 
ingenlunde kan anses for sikker, saa kan man ikke godtage Dale
ringen uden Forbehold. 

Som afsluttende Bemserkinger paa dette Indlseg skal fremfores, at 
Ekholm ikke tager Stilling til et Par meget vaesentlige Punkter i min 
Dokumentation. Et saadant Punkt er Paavisningen af, at Regien er, 
at seldre Glas og seldre Broncekar samt yngre Glas og yngre 
Broncekar parvis er knyttet til hver sine Grave, og at det er Regien, 
at ingen Sammenblanding af aeldre og yngre Importgods finder Sted. 
Rigtigheden af denne lagttagelse traeder som tidligere paavist sserlig 

19 — Fornvännen 1944. 
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tydelig from i det Faktum, at de Typer af Importgods, der meder os 
i seldre romersk Jsernalders Grave, aldrig ses i yngre romersk Jsern-
nldersgrave. 

Det andet Punkt, der ikke er taget Stilling til, er det Faktum, at 
Regien er, at Öser og Sier af Blidegnform jaevnlig trseftes sammen 
med Kasseroller, mens dette kun sjseldent er Tilfeeldet med Öser og 
Sier af Jiiellingeform (cfr. anförte Skema i Acta 1. c ) . 

Summen af disse lagttagelser er, hvad jeg tidligere har udtryk!: 
saaledes: »Der hengaar ikke i Almindelighed länge Tidsrum mellem 
de romerske Fabrikalers Tilblivelse og deres Afsendelse til Nord
europa, og Regien er, at den Generation, der modtog Importen ogsaa 
tog den med sig i Graven.» (»Fra Danmarks Ungtid» Side 155.) 

Det praktiske Resultat af denne Erkendelse er, at det som Regel vil 
vsere försvarligt at datere Gravene fra aeldre romersk Jsernalder ud 
fra deres Indhold af romersk Import. 

Tillseg: 

Et Fund, som ikke tidligere var mig Iiekendt, er omtalt i Christoph 
Simonett's Vaerk: »Tessiner Gräberfelder». Her er i Grav 12 paa 
Liverpool, unten Gravpladsen fremdraget en fint ribbet blegblaa 
Glaskop med hvide Bolgebaand og Traade (afb. naevnte Vaerk Tf. 
10: 7), altsaa et Glas nacsten ganske som de smaa Glaskopper i 
Juellinge Grav 4. 

Sammen med Liverpool, unten Glaskoppen fandtes et righoldigt 
Gravudstyr og deriblandt en Tallerken med Saalestempel baerende 
Navnet L. Ge 11. Denne Fabrikant Lucius Gellius har naesten ude-
lukkende virket i augustaeisk-tiberisk Tid (se hos Simonett Side 15— 
16), hvorfor Glasset med ret stor Sikkerhed kan dateres hertil. Den 
noget snaevrere Datering til Tiden omkring Midten af 1. Aarh. hviler 
saaledes stadig forelobig paa Ritterlings Udtalelse og paa Juellinge-
grav 4 og hertil kan fejes at Liverpool, unten Graven ikke tåler imod 
denne Datering. 
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S U M M A R Y 

HANS NORLINGnCHRISTENSEN: The chionologtj oj the earlier 
Roman iron-age. 

In a paper in »Aarböger for nordisk Oldkyndighed og Historie» 1943 
(quoted as »Aarböger») Professor Gunnar Ekholm has polemised against 
several of the author"s attempts to date materials of the earlier Roman iron-
age (0—200 A. D.). A check ot tho finds employed as examples by Prof. 
Ekholm seems to prove, however, that his criticisras cannot shake the author's 
chronology. It seems, for instance, that Prot. Ekholm does not get very far 
in his critioism of the finds, and it is therefore that in his argumentation 
he also deals with finds the contents of which are very probably, or can 
even bo proved to be, uncertain (ct. f. i. Espe (1), Freerslev, Skelskoregnen, 
uncertain find-placo, Sperrestrup (9), Kale, Rumperup, Brokjeer, Jebjau-g, 
Giubiasco). 

As a basis for bis chronology Prof. Ekholm relies on small objects such 
as fibulse, mounts for drinking-horns, belt-buckles etc. It is, however, ne
cessary to leave such things aside, because these small objects have tbem
selves to be dated, either, here in the north, with tho help of import wares 
coming from countries where historical researches bas thrown light on 
this time, or of objects ot corresponding forms found in those countries at 
places dated with great accuracy. With the exception of somo single fibula1, 
there are, however, but few small objects which can be dated so accurately 
that they can be used as a basis tor an exad period dassification. Indeed, 
Prot. Ekholm arrives at chronological contusion in dating fibula Almgren 
45 with Wegewitz to the time after 50 A. D., whereas — according to Ritter-
ling's researches in the Hofheim publication — this fibula can be regarded 
with great cerlainty as bdonging to the first half of the first century A. D. 

In view of all this I must therefore insist that the following thesis is well 
founded on (he material: »Usually there is no great space ot time between 
the manufacturing ot the Roman wares and their export to northern Europé, 
and it is usually also the generation which received the southern import that 
took it with them into the grave» (»Fra Danmarks Ungtid» Side 155). 

The practical result ol this experience is that it may usually be permis-
sible to date (he graves ot the earlier Roman iron-age according to their 
contents of Roman imports. 


