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DE ORIENTALISKA GLASENS VÄGAR 
MOT NORDEN 

Av Gunnar Ekholm 

I den kritiska granskning, som ägnats de gamla teorierna om 
den gotiska kulturströmmen till Norden, har också i korthet be
rörts de importvaror, som uppgivits vara förbundna med den.1 

Fullt berättigade äro de invändningar, som riktats mot Eggers' 
försök alt på denna väg härleda de rafflade bronskarlen från ett 
okänt tillvcrkningsområde i sydost. Men lika svagt grundad är 
Werners åberopade teori om deras västeuropeiska ursprung. 
I sin hårddragna förklaring till förekomsten av en del dylika 
kärl i vissa västliga Limeskastell — de anges som soldatkittlar, 
genom truppförflyttningar från östliga garnisoner överförda till 
de platser, där de kommit i dagen — ger Eggers2 i själva verket 
anvisning på proveniensfrågans rätta lösning. Om truppförflytt
ningar av detta slag skett — och om dylika äga vi ju kunskap 
bl. a. genom fynden av samma legionsnummer på skilda platser 
— ligger givetvis närmast till hands att räkna med dylika från 
imperiets kärnland Italien. Godtaga vi denna tolkning, få vi be
kräftelse på Willers'välmotiverade3 och från annat håll 'bestyrkta 
uttalanden om typens italiska ursprung. Lika ogrundad som 
Eggers' teori om de rafflade bronskärlens härledning från öster 
är hans likartade förklaring till glasen med färgtrådar (»Schlan-
genfadengläser»).5 Att denna utsmyckning liksom det mesta av 

1 Berta Stjernquist , Simris. Acta archaeologica Lundensia, Ser. in 4°, N° 2, 
1955, s. 164 f. 

2 Der römische Import im freien Germanien, Hamburg 1951, s. 56. 
• Neue Untersuchungen iiber die römische Bronzeindustrie von Capua und 

von Niedergermanien, Hamburg 1907, s. 49 ff. 
* G. Fikholm, Zur Geschichte des römisch-gcrmanischcn Handels. Acta 

archaeologica VI, 1935, s. 80 ff. 
6 A. a., s. 56. 
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de glastekniska framstegen kommer från Orienten kan icke be
tvivlas, men som Donald B. Härden" säkerligen riktigt gör gäl
lande, har den under det 2. århundradet överförts till Rhenom
rådet, där den nådde sin högsta fulländning. I detta sammanhang 
kan erinras om att en viktig del av nämnda glaskärlsgrupp ut
göres av dryckeshornen. Och beträffande dessa peka fyndkar
torna med den största bestämdhet mot Rhenlandet som det 
viktigaste ti 11 verkningsområdet.7 

Beträffande en annan glasgrupp, de små skålarna med botten-
ribbor, vanligen rafflade som fiskfenor, får Eggers' mening om 
det östliga stamlandet ett visst stöd i deras spridning", och möj
ligt är, all han på denna punkt har rätt. I varje fall är det glasen, 
som utgöra den största och viktigaste importgruppcn, vad Skan
dinavien beträffar. I den kortfattade översikt, som gavs i denna 
tidskrift för 1937" över det samfällda nordiska giasbcståndet 
från romersk järnålder och tidig folkvandringstid, uppgavs den 
ungefärliga fyndsiffran till 260. Genom senare inkomna fynd 
samt fortsatt bearbetning av materialet kan denna siffra numera 
avrundas uppåt till omkring 300. Härvid märkes dock, att av 
dessa ett drygt 60-tal utgöras av smältklumpar eller obestämbara 
fragment. De återstående, lågt räknat 220 fynden låta sig upp
delas i två nästan likstora grupper, de orientaliska och de väst
europeiska. Gränslinjen mellan dem erbjuder på ett par punkter 
svårighet att uppdraga. I allmänhet råder dock därvid ingen 
tvekan tack vare det i jämförelse med de sparsamma fynden från 
det germanska fastlandet (enligt Eggers 67 st.) rika och mång
skiftande nordiska materialet samt Härdens grundläggande ar
bete om de orientaliska glasen från tiden efter Kr. f.'" 

Den från flera håll (före förf. Almgren 1914 och Arne 1917) 
hävdade meningen, att den största orientaliska gruppen, de 

0 Snake-thread Glasses found in the East. Journal of Boman studies 1934. 
7 Vera I. Euison i Archaeologia XCVI, 1955, s. 178, 183, 184. 
8 Eggers, a. a., Karte 54. — Till de där inlagda fynden få läggas: Greve, 

Själland och V. Alstad, Skåne. 
9 t ikholm, Bomerska glasvaror i Skandinavien, s. 65 ff. —• Eggers' låga 

siffra, ca 90 glasfynd från Skandinavien, förklaras endast ofullständigt av 
at t han blott berör mater ialet till 400 e. Kr. 

10 Boman Glass from Karanis. Univ. of Michigan Studies, Human. Ser. 
XLI, 1936. 
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till ett 50-tal uppgående tjockväggade, olivgröna bägarna med 
avrundad botten (fig. 6 h ) , över Ryssland införts till Skandina
vien har emellertid mötts med invändningar från två olika håll. 
Enligt den ena av dem" ha nämnda glas tillverkats i Rhenom
rådet. Det måste nämligen betraktas som osannolikt, att skan
dinaverna från det fjärran Orienten importerat varor av detta 
slag, vida underlägsna dem, som kunde erhållas på mycket när
mare håll. Såsom mer än osannolikt får dock betecknas, att folket 
i öst turkestan, varifrån hittills två fynd med dylika glas äro 
kända (se nedan), tagit sina glasvaror från Rhentrakten med 
förbigående av Egypten—Syrien, glasindustriens ursprungsland 
och östliga huvudområde. Svårförklarligt förefaller också, att de 
västliga fabrikerna masstillverkat och exporterat mindrevärdiga 
glas, när deras högklassiga kvaliteter, såsom särskilt de danska 
och svenska fynden visa, haft så villiga avnämare. För övrigt 
vederlägges denna hypotes av det faktum, att dylika glas i Väst
europa äro helt okända såväl i offentliga och enskilda samlingar 
som i de undersökta glashyttorna från romersk tid. — Den andra 
invändningen12 går ut på att importvarornas närmare proveniens 
ej låter sig avgöra på grund av det sparsamma materialet från 
de romerska provinserna. Detta argument måste på det högsta 
förvåna i en diskussion om glasen. I fråga om dylika innehålla 
ju museerna i Rhenlandet utomordentligt rika samlingar av pro
vinsiella produkter. Och vad beträffar de östra landsdelarna, är 
genom Härdens bearbetning av Karanisfynden materialet in
gående beskrivet och klassificerat. Att Härdens resultat till dato 
inte blivit utnyttjade vid studiet av glasbeståndet i det fria 
Germanien är en annan sak. Vad vidare angår uttalandet, att 
inflytelserna från imperiets provinser i allmänhet nå germanerna 
genom romersk förmedling, och att de först under slutskedet 
bli direkta, äger delta sin riktighet även i fråga om de införda 
glasvarorna. Men att märka är, att den omdiskuterade gruppen 
tillhör just detta slutskede, tiden efter imperiets ekonomiska 
kris och den italiska storindustriens sammanbrott.1 ' ' Provinserna 
blevo då ej blott självförsörjande utan övertogo i stor utsträck-

u C.-A. Althin i Medd. fr. Lunds univ :s hist . mus . 1953, s. 263. 
12 St jernquist , a. a. 
1S A. W. Persson, Staat und Manufaktur im Bömischen Beiche. Lund 1923. 

248 



D E O R I E N T A L I S K A G L A S E N S V Ä G A R M O T N O R D E N 

ning moderlandets roll som leverantör till barbarfolken, såsom 
Skandinaviens fynd så klart belysa. De gamla utfartsvägarna 
från Italien miste nu all betydelse, och provinsernas egna måste 
utbyggas eller kompletteras med nyupptagna dylika. 

Såsom av ovanstående framgår, har denna omläggning av 
exportvägarna sin betydelse huvudsakligen för de yngre glasen. 
De äldre, högklassiga produkterna av orientalisk tillverkning 
ha tydligen varit allmänt spridda över hela den romerska världen, 
såsom visas bl. a. av fynden i Limeskastellen och de romerska 
stadsanläggningarna, exempelvis Colchester.1' Då vidare en del av 
dem anses tillkomna i alexandrinska filialer på italisk botten (se 
nedan), få de antagas ha följt samtida romerska varor på deras 
inarbetade exportlinjer. Ett studium av de införda skandinaviska 
glasen, jämförda med de få liknande, som äro kända från fast
landet, ge en del resultat, som nedan i korthet redovisas. Inled
ningsvis skall lämnas en kortfattad översikt av de orientaliska 
glasen i Skandinavien. 

Den minsta svårigheten för typ- och tidsbestämning erbjuder 
det fåtaliga men intressanta materialet från ä l d r e k e j s a r -
l i d.13 Dessa 9 fynd med 16 glas äro till större delen väl beva
rade, och identiska former äro kända genom litteraturen. I över
ensstämmelse med glasindustriens historia ha de orientaliska 
typerna under detta skede helt behärskat den nordiska markna
den. De västeuropeiska glasen uppträda hos oss först under yngre 
kejsartid. Den östliga gruppen ger oss också en god föreställning 
om den äldre kejsartidens förnämliga glas — de ribbade skålarna 
från Espe och Store-Dal (fig. 6 b, e), de facettslipade bägarna 
från Sojvide och Juellinge (fig. 6a ) och de koppliknande »Faden-
bandgläser» från sistnämnda fyndplats (fig. 5 b) . Som serviskärl 
av enklare slag äro att betrakta de parvis uppträdande ovalprydda 
bägarna från Stenlille och öremölla (fig.3).Till denna tidiga grupp 
få vi också hänföra cn fragmentarisk men till sin typ otvivelaktig 
»lotusskål» från Boduin i södra Jylland (fig. 6 j ) , återgående på 
ett senhellenistiskt silverkärl och med en enstaka motsvarighet i 

u C. T. C. Hawkes and M. R. Hull, Camulodunum. Beport of the Besearch 
Committee of the Society of Antiquaries of London, No. XIV, 1947. — Glas
kapitlet förf. av Barden. 

13 Ekholm, Bomerska praktglas i Skandinavien. Tidskr. f. konstvet. 1936. 
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det tyska gravfyndet från Hassleben i Sachsen (5). Enligt nyare 
iakttagelser skall också hiträknas ett förut såsom yngre betraktat 
bläckflaskliknande kärl från Herlufmagle, Själland (Fornvän
nen 1937, s. 75: fig. 11). Slutligen ha vi rätt antaga, att den 
fragmentariska praktvasen från Solberg i närheten av Drammen 
oaktat sina för reparatur avsedda guldbeslag med djurornamen
tik redan under äldre kejsartid införts till Norge.16 

Under y n g r e k e j s a r t i d undergår glasmaterialet en genom
gripande förändring i fråga om kärlfonnerna. Föregående skede 
hade i Skandinavien kännetecknats av jämvikt mellan de båda 
huvudtyperna, den flacka skålen och den koniska bägaren. Nu 
är den senare på kraftig frammarsch. Hagarna med skiftande 
ornering, facetter, ovaler, spetsovaler etc. utgöra ett 80-tal, fem 
gånger så inånga som skålarna. Vid den första bearbetningen av 
dem'7, lät sig urskilja en huvudscrie, bestående av glas med in
slipade ovaler. Tack vare de talrika, delvis daterade norska fyn
den kunde man följa utvecklingen över koniska mellanformer 
med långdragna ovaler och senare fåror (fig. 6 h, k) fram till 
en omkr. 400 daterad sluttyp utan annan dekor än ett par under 
mynningskanten anbragta matlslipade, smala band (fig. 4) . Re
dan vid denna tidpunkt visade det sig omöjligt att inordna alla 
kända glas med liknande dekor i denna serie. Ett år senare" 
kunde emellertid till denna östliga grupp också föras de små 
norska grupper, som kännetecknas av fyndortsnamnen Rremsnes 
och Foldvik (fig. 5 d, 6 g), samt den stora, dussintalet fynd om
fattande och huvudsakligen svensk-norska bägarsviten med över
fång och av växlande typer, en av dem återgiven i fig. 5 g, 
ävensom de isolerat uppträdande glasen från S0tvet, Telemark, 
(fig. 5 e) och Killerup, Fyn.10 

16 O. Rygh, Norske Oldfund, fig. 344 ff.; H. Shetelig, Norges forhislorie, 
Oslo 1925, Pl . 3. 

17 Ekholm, Orientalische Glasgefässc in Skandinavien. Eurasia septentrio
nalis ant iqua X, 1936. 

18 Ekholm, Några romerska glasbägare i norska fynd. Bergens Museums 
Ärbok, Historisk-Antikvarisk rekke Nr. 3. 

19 Fikholm, a. a., fig. 1, 5. —• Till Killerupglaset är ingen motsvarighet känd, 
men det l iknar ett från Köln (F . Fremersdorf, Die Denkmäler des römischen 
Köln, Bd 1, 1928, Taf. 38, mi t t en ) . Dess östliga ursprung därför osäkert. 
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Ännu helt isolerat och oförklarat stod emellertid ett svårt 
skadat glaskärl från 0vtshus Hordaland. Det har emellertid nu 
fått sin motsvarighet i Högomfyndet (fig. 2) och där åtföljt av 
en till formen identisk men med 6-sidiga facetter ornerad bägare, 
en god bekräftelse på det nordiska materialets vittnesbörd om 
att de ovalprydda samt de facetterade glasen delvis utgöra två 
jämnlöpande serier. Ehuru den speciella glaslitteraturen ingen
ting har att förmäla om denna bägartyp, kunde i ett ungerskt 
arbete uppspåras några fragment, som i rekonstruerat skick 
visar utseendet på den antagliga prototypen.20 

Under det senaste årtiondet har emellertid på skilda håll i 
Norden kommit i dagen hittills för oss okända typer, flertalet 
skålar med slipmönster. Nyheter i vårt förhistoriska glasbestånd 
äro sålunda det rikt slipade glaset från Haagcrup (fig. 5 f), de 
3 vackra skålarna från ett grustag i Himlingöje (fig. 6 d)2 ' samt 
de båda med olika dekor försedda kopparna från den själländska 
graven vid Sigersted (fig. 6 f ) " . Vad som sätter oss i stånd att 
med full säkerhet beteckna dessa glas som orientaliska är det 
rikhaltiga bildmaterialet i Härdens nämnda arbete om Karanis-
fynden. På planscherna i detta arbete återfinna vi mönstren på 
alla de nämnda danska glasen liksom på ett par sedan gammalt 
kända små ovalprydda skålar från Själland och Bornholm samt 
det bohuslänska från Ytter Restad (fig. 1 b) . Den engelska forska
rens bilder med deras noggranna beskrivningar hjälper oss vidare 
att identifiera ett fragmentariskt kärl från Jylland (Vrangslrup) 
och 4 dylika från Själland. Av särskilt intresse är konstaterandet 
av den orientaliska karaktären på Skj0rringen-skålens mönster. 
Detta är nämligen identiskt med det, som möter oss på de ovan 
berörda norska bägarna av Bremsnestyp, vilkas orientaliska ur
sprung därmed är bestyrkt. Ett stilistiskt stöd även för den 
norska S0tvet-bägarens orientaliska påbrå få vi genom att nu 

Äkta orientaler äro däremot de båda skånska ovalglasen från Borrby och 
Forestad mosse (Althin, a. a., fig. 1 [här fig. 5 h] och 2) . 

20 Ekholm, Glasen med faccttslipning. Viking 1936, s. 85 med där ang. 
l i t te ra tur och fig. 5 e. 

21 / / . Norling-Cbrislensen, Jiernaldcrgravpladsen ved Himling0jc. Fra Na
t ionalmuseets Arbcjdsmark 1951, s. 39 ff., fig. 6. 

22 H. C. Broholm, En sjadlandsk Grav fra femte Aarhundrede. Fra Natio
nalmuseets Arbejdsmark 1944, s. 73 ff., fig. 5—6. 
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Fig. 1 a. Rumpegården, Väster
götland. 2 /3 . Efter teckning au 
II. Fai th-Ell . 

Fig. 1 b. Vtter Restad, Bohus
län. 1/2. Flfter Sarauw-Alin. 

kunna hänvisa till de båda raderna av små, liggande ovaler, ett 
ständigt återkommande motiv i Karanismönstren men helt 
okända på västerländska glas. 

Betrakta vi på fyndkartan (fig. 7) fördelningen av dessa glas, 
kunna göras en del iakttagelser av intresse. Ett uttryck för att 
denna import nått Skandinavien över Europas fastland är fyn
dens starka koncentration till Danmark — 5 fynd med 10 glas i 
detta land mot 2 fynd med 3 glas på vardera Sverige och Norge. 
Fördelningen på de olika landsdelarna, talrikheten på Själland— 
Lolland, de svenska fyndens förläggning till Gotland och Skåne, 
de norskas till Ostlandet, och närmare bestämt landsdelarna kring 
Oslofjorden, ger in nuce östgruppens spridningsförhållanden på 
skandinaviskt område. Som vidare framgår av kartan, visa den 
yngre kejsartidens fynd en drygt 10-faldig stegring, från denna 
tid äro fynden nu över 100. Anmärkningsvärt är, att huvud-
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Fig. 2. Högomgrauen, Medelpad. 1/2. 
Efler teckning av H. Fai th-El l . — The 
Högom grave, Medelpad. 

delen av denna ökning faller på Norge. För detta land stiger 
fyndfrekvensen mer än 25 gånger, och detta land tar nu led
ningen med omkr. 50 % av fynden. För Danmark är ökningen 
endast ca 5-faldig, och landet intar nu med sina drygt 25 % av 
fynden platsen som nr 2, tätt följt av Sverige med en något lägre 
procentsiffra. 

Vad som i fyndslatistiken och den belysande kartbilden främst 
måste förvåna är, att landet med det östligaste läget, Sverige, av 
denna sydostliga import nås svagare än både Danmark och Norge. 
Den största ovalbägargruppcn, den av cylinderform med av
rundad botlen, är i ett enstaka exemplar representerad på Got
land (Vallstenarum), och någon förmedlande roll i denna glas-
handel har ön vid denna tidpunkt tydligen icke spelat. Av kartan 
att döma har exporten från Weichselmynningen styrt direkt på 
Öresund och sedan följt Sveriges västkust upp mot Norge. Det 
skånska fyndområdet ter sig närmast som ett annex till de rika 
själländska fyndkomplexen, och från detta sydskandinaviska 
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Fig. 3. öremölla, Skåne. 1/2. 

centrum få de västsvenska fynden antagas leda sitt ursprung. 
Denna fyndfördelning tyder på att det är något annat folk än 
goterna, som omhänderhaft spridningen av denna glasgrupp (se 
nedan). 

Att av ovan refererade fakta draga slutsatsen, att Norge som 
importör av främmande varor vid denna tid överflyglar b å d a 
grannländerna, vore dock förhastat. De här framlagda resultaten 
grunda sig på materialet fram till mitten av 6. århundradet. De 
beröra således också ett skede, som i Norge är synnerligen rikt 
företrätt i museerna men i Danmark nästan fyndlöst på grund 
av ändrat gravskick.23 Antagligen är det dessa förhållanden, som 
skänker Norge dess skenbara (ivertag även gentemot Danmark. 
Att denna tolkning är den riktiga bekräftas vid cn blick på det 
införda glasmaterialet från Västeuropa. Totalsumman för dessa 
fynd kominer helt nära östgruppens, och rangordningen länderna 
emellan är densamma. Norge leder även här med Danmark på 

23 Denna glaskärlsgrupp erbjuder möjlighet att avläsa t idpunkten för om
läggningen av gravskicket. Av spetsbägarna (fig. 4 k ) , som enligt de norska 
fynden ti l lhöra senare hall ien av 4. århundradet , iir ingen funnen i Dan
mark. Exemplaret från Nyrup, Själland, vilket genom sin ansats till konisk 
form och sina långdragna ovaler ter sig som en övergångstyp, dateras till 
omkr. 350 (Norling-Christensen i Viking XIII, 1949, s. 4, Pl. I ) . 
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Fig. 4. Nirrland, Rogaland. Över 1/2. 
F-otot komplet terat av A. Fridel l . — 
Photograph supplemented bg A. Fridell . 
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andra och Sverige på tredje plats. Vid närmare granskning av 
fyndtabellen finner man, att Norges övervikt bygger på den höga 
siffran för de sena, »frankiska» bägarna med påsmälta trådar, 
som i stor utsträckning följa bronskärlen av Vestlandstyp, i 
Norge hittills kända i betydligt över ett 100-tal, i Danmark 
blott i 4 exemplar.2' I fråga om glasens kvalitet gör sig inom 
denna grupp gällande en avsevärd motsättning mellan de tre 
länderna. De vackra glasen med färgtrådar äro talrikare i Dan
mark och Sverige än i Norge, och till Danmarks samling av 15 st. 
målade glas kan grannländerna lika litet som något annat land 
uppvisa ett motstycke. Däremot visar spridningen av de väst
liga glasen flera överensstämmelser med den andra gruppens.23 

I Danmark äro också västglasen koncentrerade till Själland, och 
i Norge dominera även nu Vestfold, Vest-Agder och Rogaland. 
Vad beträffar Sverige, äro dock avvikelserna betydande, starkast 
framträdande i den överrika förekomsten på Golland och det 
nästan fullständiga bortfallet av den syd- och västsvenska 
gruppen. Dessa förhållanden antyda, att de båda grupperna 
oaktat sina i mycket sammanfallande spridningsgränscr haft 
olika importvägar och även olika tillverkningsområden. 

Vad beträffar Importvägen för de här behandlade orientaliska 
glasen, överspännande ett drygt hälft årtusende, får betraktas 
som självfallet, att den ej kan ha varit konstant under denna 
avsevärda tidsrymd. Den måste ha växlat efter olika tidsförhål
landen och fabrikationsområden. Oaktat det gemensamma orien
taliska ursprunget antyda nämligen spåren efter vissa verkstads-
centra, att exempelvis de ribbade skålarna av Espe-typ, i varje 
fall till avsevärd del, tillkommit i Italien, med huvudfabriken 
möjligen i Rom. De stora mängderna fragment i Triest-museet 
tyda på att också i dessa trakter, sannolikt det antika Aquileia, 
legat en stor verkstad, från vilken måhända Venedig-renässansens 
mille-fioriindustri kan tänkas direkt nedstämma. Det kan därför 
antagas, att glasen av denna grupp följt samma vägar som de 
samtida bronsvarorna. Denna förmodan bestyrkes vid en blick 
på kartan, som visar, hur dessa varor, tydligen med utgångs-

" Ekholm, Bronskärlen av Vestlandstyp, Viking 1956, och Ncues iiber die 
Westland-Kesscl, Trierer Zeitschr. 1954/55. 

25 Se kar tan i Fornvännen 1937, s. 78. 
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Fig, 5. Orientaliska glas från Skandinavien utan motsvarigheter från det 
fria Germaniens fastlandsdel, — a. Snartemo, Vest-Agder. 1/3. b. Juell inge, 
Lolland. 2 /5 . c. Lille Vderl0se, Själ land. 215. d. Bremsnes, M0re og Romsdal . 
1/3. e. S0tuet, Telemark. 1/3. f. Haagerup, Fyn. 215. g. Tu, Rogaland. 2 /5 . 
h. Borrby, Skåne. 1/5. i. Nordrup, Själ land. 1/3. — Oriental glasses from 

Seandinavia without counlerpurts from the mainland of free Germania. 
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Fig. 6. Orientaliska glas från Skandinavien med motsvarigheter från det 
fria Germanien» fastlandsdel. — a. Sojvide, Gotland. 1/4. b. Espe, Fyn. 
Omkr. 1/4. c. N0rre Sandegaard, Bornholm. 1/4. d. Ilimling0je, Själ land. 1/4. 
e. Store-Dal, 0stfold. 1/3. f. Sigersted, Själ land. 1/4. g. Houe, Sogn og Fjor-
dane. 1/4. h. Flide, Sogn og Fjordane. 1/3. i. Salthamnier, Nord-Tr0ndelag. 
1/3. j . Bodum, Jyl land. 1/3. Efter lavyr av A. Fridel l , k. Aros, Vestfold. 1/3. 
— Oriental glasses from Seandinavia with counterparts from the mainland 

of free Germania. 
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Fig. 7. Spridningen i det fria Germanien. — + Äldre kejsartid. Yngre kejsar
t i d : oualbägare, i regel oliugröna, Q = fig. 5 h , 6 h ; Q = fig. 6 k ; (t = fig. 
2 ; © = f i g . i ; 9 = f'9- 5 d ; t = fig. 6 g. V facettbägare, delvis som fig. 5 a. 
A andra typer. — Q 2 eller flera glas från samma fgndplats . — Till p la ts 
numren hänvisar texten. D Romersk stad eller anläggning. Romerska 
rikets gräns efter D å d e n s erövring 107 e. Kr. — Distr ibution in free Ger
mania . — + Ear ly Empire . Late Empi re : for meaning of the circles, see 
aboue. V facetted beakers, some = Fig. 5 a. A other types. Q 2 or more 
qlasses from the same place. — For place-numbers, see text. — O Roman 
town or establishment. Boundary of the Roman Empire after the 

conquest of the Dacians in 107 A.D. 
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punkt i den antika exportens stora utfallsport Carnuntum, främst 
utefter Odcr nått fram till Östersjön. Vägen markeras av fynden 
Wichulla, Debe (mosaikglas), Kossin, Bietikow och Lubzow 
(18, 15, 9—11). Fyndet från Weissenfels i Sachsen (4) antyder 
däremot en sydvästlig väg från det romerska Mogontiacum. De 
faceltslipade bägarna av Sojvide-typ företrädas i det fria Ger
manien utanför Skandinavien endast av ett par fragment från 
graven Marwedel II i Liineburg (7). Från ruinerna av det 
romerska kastellet i Regensburg (1) känner jag emellertid ett 
kantfragment av en dylik bägare. Fyndplatsen Sojvide ger en 
antydan om att även detta glas följt någon av flodvägarna från 
söder, i detta fall rimligtvis Weichsel. Från århundradet f. Kr. 
uppvisar ju Gotland bronsfatet från Lilla Sojvide med dess full
ständiga motsvarighet i det westpreussiska Rondsen-gravfältet. 
Till den norska bägaren från Salthammcr ha vi en motsvarighet 
i det ungerska fyndet från Mezö Kasony (21). 

I fråga om y n g r e k e j s a r t i d e n s östliga importvaror 
lämnar oss Eggers' framställning föga vägledning om en av våra 
större grupper, glasen med överfång. Hans i fynd 768 givna re
ferat av graven Sakrau I (17) omnämner »Scherben von drei 
weiteren Gläsern», men man måste gå till Gremplers original
publikation20 för att av beskrivningen se, att ett av dem tillhör 
nämnda kategori. Detta har varit ornerat med ovaler och kan 
antagas vara besläktat med den fragmentariska bägaren i det till 
300-talet daterade norska fyndet från Espedalen (Telemark).27 

Till det stora flertalet av de nordiska glasen av detta slag, till
hörande folkvandringstiden, känna vi ännu inga motsvarigheter 
i kontinentala fynd. Detsamma gäller våra bägare med inslipade 
facetter. Hit kan endast räknas det 300-talefs förra hälft till
hörande och ovalbägarna närstående glaset från Königsbruch i 
Schlesien (16).28 

Från fastlandet kända i betydande antal äro däremot de halv
runda, tunnväggiga skålarna med inslipade rundlar och spets-
ovaler av Himling0je-typ. De ha tydligen haft stor spridning 
inom den romerska världen och utförts därifrån på samma 

20 Der I. Fund von Sackrau, Breslau 1880, Tf. VI : 4. 
27 Viking 1956, s. 89, fig. 5 j . 
28 E. Petersen i Altschlesien 4, 1932, s. 156 f., Abb. 12:16. 
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vägar som de äldre glasen och bronserna. Detta antyder kartan, 
på vilken man spårar båda de ovan berörda vägarna. Den sydliga 
markeras av de båda storfynden Straze (5 st.) (19) och Osztrö-
pataka (2 st.) (20) samt det ostpreussiska Krossen (13). Tydligt 
framträder också det sydvästliga stråket Mainz—Saale—Elbe, ut
märkt även av en rad metallvaror och med glasfynden Hassleben 
(5) i Sachsen och Haven (8) i Mecklenburg. På vilken av dessa 
vägar glasen från Vrangstrup (Jylland) och Sigersted (Själland) 
kommit låter sig svårligen avgöra. Det ena glaset i det sist
nämnda fyndet har emellertid en nära motsvarighet i det hinter-
pommerska fyndet Ganzkow (12). 

Andra spridningsförhållanden visa däremot de enklare glasen 
med inslipade ovaler. De äldsta, fotbägarna av Öremölla-Sten-
lille-typ återfinnas ej på Eggers kartor. Ett mig bekant exemplar 
i Museum Joanncum, Graz (24), talar emellertid för att också 
de kommit söderifrån. De senare typerna utan fot äro dock 
med undantag av fig. 6 b (se nedan) så gott som okända från det 
fria Germaniens fastlandsdel. Den tunnväggade specialtypen 0vts -
hus-Högom har likväl cn nära motsvarighet i det ungerska grav
fyndet från Jäzsalsöszentgyörgy (22). Även Foldvik-typen före
ligger i ett enstaka exemplar från det sachsiska fyndet Wans-
leben (6). I en rikt utstyrd skelettgrav från Praunheim (2)M, 
numera tillhörande »Gross-Frankfurt (am Main)», ingår en 
Spitzbecher som fig. 6 k, viktig genom den bekräftelse, vi här få 
på de norska dateringarna av typen. Ett liknande glas är sedan 
början av vårt århundrade känt från Köstitz i Sachsen (4). Till 
huvudmassan av de nordiska glasen uppvisar däremot varken 
det fria Germaniens fastlandsdcl eller de forna romerska pro
vinserna i Västeuropa några motsvarigheter. Detta måste betyda, 
att dessa tjockväggade och hållbara men tarvliga glas aldrig haft 
någon större spridning inom den romerska världen. Att man 
saknar varje spår av dem ej blott i de stora västliga glassam
lingarna utan även i de undersökta verkstadsfynden från romar
tiden måste tolkas så, att de ej leda sitt ursprung från detta glas
industriens ena huvudområde, utan följaktligen få hänföras till 
dess andra stora centrum, den nära Orienten. Åt detta håll pekar 

20 K. Woelcke, Das Museum f. Vor- und Fruhgeschichte [Frankfurt a. M., 
Veröffentlichungen 1, 1937], s. 13: Abb. 3, t. v. 
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även dekoren, de inslipade rundlarna, ovalerna och spctsovalerna 
samt kombinationen av inslipade linjer, små rundlar och lig
gande ovaler, vilka mönster alla återfinnas på planscherna till 
Härdens arbete. Men jämförda med de västeuropeiska glasen från 
samma tid liksom med de tunnväggade glasen av andra former, 
vanligen avfärgade och med slipmönster av samma slag som de 
nämnda men utförda med en helt annan finess, göra de tunga, 
gröna bägarna ej blott intryck av tarvlig vardagsvara utan före
falla tillhöra en annan värld. Och då de äro kända från två fynd 
i östturkestan30 styrkes man i den förmodan, som deras utseende 
väcker — att de äro massprodukter, tillverkade för fjärrexport 
till barbarfolken. Då denna på merkantila synpunkter baserade 
utbyggnad av glasindustrien anses särskilt kännetecknande för 
Syrien, de äldsta stora handelsstädernas, Sidons och Tyrus ' land, 
kan deras antagna tillverksumrådc på goda grunder förläggas dit. 

Vid dryftandet av frågan, på vilken eller vilka vägar dessa glas 
nått fram till Norden, måste deras nästan fullständiga från
varo i hela Mellaneuropa leda till antagandet, att importvägen 
snarast gått i det europesiska kulturområdets periferi, rimligtvis 
dess östra, vilket i detta fall betyder den fågelvägen kortaste 
sträckan mellan produktions- och förbrukningsområden. Att 
denna väg ej låter sig i detalj utpricka har sin naturliga för
klaring i att den går fram över områden, som endast äro ofull
ständigt arkeologiskt utforskade. Med detta antagande överens
stämmer väl spridningen av den äldsta ovalbägargruppen utan 
fot. Som kartan visar, fördela de sig utpräglat till Hinterpom
mern och Weichselområdet. Förtjänt att uppmärksammas är 
också, att den östligaste fyndplatsen, gravfältet Klein Koslau i 
Oslpreussen (14), uppvisar glasfragment från ej mindre än 17 
gravar, och att en avsevärd del av dem synas härröra från bägare 
av den här diskuterade typen.31 Denna spridning pekar sålunda 
mot sydost, mot det antagna fabrikationsområdet i Syrien. Och 
på vägen dit möter en annan fyndgrupp med bägare av identisk 

" A. Stein, Innermost Asia 2, London 1928, s. 757, Pl. XC. — F . Bergman, 
Lou-Lan wood-carvings and small finds, discovered by Sven Hedin. The 
Museum of Far Eastern Antiquities (Stockholm), Bulletin No. 7, 1935. 

31 J. Hegdeck, Das Gräberfeld von Klein Koslau. Sitzungsberiehte der 
Altertumsgesellschaft Prussia 17, 1892. 
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typ, den sydryska.32 Denna är visserligen, siffermässigt sett, helt 
liten, tillsammans 4 fynd, men dessa beteckna dock 100% av 
de glas av detta slag, som äro kända från Europas mark utanför 
det fria Germaniens gränser. — Vi få räkna med möjligheten, 
att liksom under vikingatiden kazarer, judar och araber över 
Ryssland kommit i förbindelse med skandinaverna, ha även 
kejsartidens syrer, som jämte grekerna främst rekryterade im
periets storköpmän33 haft en av sina exportvägar till Weichsel
mynningen och därifrån ut över de nordiska länderna, östgoter
nas välde skall under Ermaiiarik, deras konung vid hunnernas 
inbrott, enligt traditionen ha sträckt sig från Svarta havet till 
Östersjön. Helt oavsett värdet av dessa sagohisloriska uppgifter 
och oberoende av den ännu outredda frågan om vägarnas drag
ning vid denna tid — främst får dock räknas med linjen Weich
sel—Dnjestr3 ' — kvarstå vissa arkeologiska fakta, som ej 
kunna tolkas på mer än ett sätt. Det är denna sydostliga import-
ström, som kommer fyndsiffran för de nordiska glasen att under 
yngre kejsartid visa en stegring, som ställer det germanska fast
landet i skuggan, och detta tack vare att den endast berör nord
östra hörnet av nämnda område men i stället utgjuter sig över 
Skandinavien, i främsta rummet Norge. Förklaringen till denna 
fyndfördclning ge de merkantila förbindelserna, men dessa kunna 
förstås endast genom beaktande av de östgermanska stammarnas 
vandringshistoria samt förbindelserna mellan emigranterna på 
kontinenten och hemmavarande stamfränder. Dessa bägares 
starka koncentration till Norge och relativa talrikhet i Danmark 
tyder på att det är de i östra Hinterpommern och Poinmcrellen 

32 Fyndsammanstä l ln ing av Stjernquist , a. a.; härti l l ett glas som fig. 6 h 
från Hödmezöväsårhely (23) (Arbeiten d. Archaeolog. Inst. d. Kön. Ung. 
Franz-Josef Univ., Szeged, XIII, 1937, Taf. VIII 6) . — I S:s l i t teraturför
teckning saknas hl. a. 7"./. Arne, Det gotiska väldet i Sydryssland (Det stora 
Svitjod, Stockh. 1917) med dess uppgifter om glasfynd av det diskuterade 
slaget samt om denarfynden i Byssland och Polen, enbart i det senare 
landet ca 10.000. 

33 V. Påruun, Die Nationali tät der Kaufleute im Hömischcn Kaiscrrcichc. 
Breslau 1909. 

34 O. Brogun, Trade between the Boman Empire and the frce Germans 
(Journal of Roman Studies 1936), Fig. 7—8 (denarkar tor ; de 10.000 från 
Polen ej inlagda) . 
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samt vid Odermynningen boende och från det norska Rogaland 
stammande rugierna, som stått för den sista etappen i denna 
asiatisk-europeiska kommers ett halvt årtusende före vikingarne.35 

S U M M A R Y 

Gunnar Ekholm: The Import Routes of the Oriental Glasses to 
Seandinavia. 

The author agrees wi th Berta St jernquisfs critieism of H. J. Eggers 
concerning the derivatlon of the »gewellte Eimer» from the Black Sea 
region, but cannot himself admit their western origin. And her thesis that 
the mater ial from the Boman provinces is too scanty to furnish a solution 
finds very exaggerated, at least regarding the glasscs. Above all in the 
collections of the German Bheinland the home-made produets are abundant . 
And as regards the eastern provinces the glass types of Egypt, the cradle 
of this manufacture, and still during the centuries after Christ those of the 
mainland, have for the Boman period been carcfully classified, described 
and reproduced by Donald B. Härden. 

Among the more than 220 Scandinavian glasses that it has been possible 
to determine from the Boman and first Migration Period (1—550 A.D.) 
about half the number must be designated as oriental . In contrast to the 
western types these begin already during the early Boman times but then 
only scanti ly: 9 finds wi th 16 glasses and the majori ty from Denmark. The 
oldest specimens are the two blue-white mosaic bowls in Fig. 6 b. A little 
låter but also from the first century are the three beakers in Fig. 6 a. To 
graves, dated to the 2nd century, belong the two opal-blue vessels (Fig. 6 e) 
and the lotus bowl (Fig. 6 j ) , imitat ing a Hellenistic silver vessel.—During 
the late Boman and the early Migration Period the numbers of the finds 
increascd very greatly, more than ten t imes, and the greatest augmentat ion 
fell to Norway, about twenty-five t imes. Then that country occupied wi th 
her fifty per cent of the mater ial the first place, wi th Denmark and Sweden 
as second and third. (The dominat ion of Norway also in relation to Den-

35 O. Almgren, Zur .Bugierfragc und Vcrwandies. Mannus X, 1918. — En 
kortfattad framstäl lning av germanska stamhistorien med l i t te ra tur och 
karta ger förf. i The Cambridge ancient history XI, 1936, s. 53 ff. — Norges 
starka förbindelser med Östgermanien vid denna tid ha länge varit upp
märksammade (se sammanfa t tande A.E. Herteig, Bidrag ti l jernaldcrens bu-
setningshistorie på Toten, Oslo 1955, s. 111 ff. med l i t t . ) . Om samma före
teelse under följande tidsskede N. Åberg i KVHAH, D. 82, 1953, s. 91 f. 
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mark during that epoch is an i l lusion: during the end of the Boman period 
and lhe whole of the Migration Period the Danish graves are very scanty 
or empty of furni ture on account of influenccs from the Christian world.) 
The Scandinavian glasscs of the late Boman period are part ly thin-walled 
bowls or cups wi th cut decorations as found in Karanis (Fig. 6 c, d, f ) . But 
the majori ty of the vessels of this t ime are beakcrs, their proportion to the 
bowls being 5 : 1 . A number of them are so-called cased glasses wi th cut 
ornaments of ovals or facets. These pat terns we find also on one-coloured 
(grecnish) vessels of th is type, which part ly seem to form two parallel 
series. Almost wholly Norwegian is a small group of very thick-walled 
beakers wi th large facets (Fig. 5 a ) . To that country is also located most of 
the largest glass group of the period, about 50 olive-grcen, thick-walled 
beakers with cut ornaments . They begin with a cylindric profile and pattern 
of ovals in series, then become conical wi th long ovals or furrows (Fig. 6 h, 
k) and end about 400 A.D. with a degenerate type without any decoration 
except two dull cut bands below the mouth (Fig. 4 ) . 

As the map (Fig. 7) shows, the types of the early Boman period are 
proportionately best rcprcscnfcd on the eontinent. The distr ibution of these 
finds allows us to discern two main routes, a western one from Mogontiacum 
and an eastern one from Carnuntum. From the late period we find some 
specimens of bowls and cups with cut pat terns as in Fig. 6 c, d, f. But the 
beakers are here verv scanty. The Scandinavian group with facets is known 
only from a specimen from Silesia (16). To our glass in Fig. 2 we have 
the prototype in a grave find from Hungary (22), and our types in Fig. 6 g, 
j , k are represented by isolatcd specimens (6, 5, 2, 4 ) . Most numerous is the 
oldest type of footless beakcrs wi th ovals (Fig. 6 h) but these are con-
centrated to the eastern part of Fur ther Pomerania and the region of the 
lower Vistula. This distr ibution points in tbc same direction as tbc type 
and the shape of these beakers : they have not, in contrast to the bowls and 
cups, been used in the whole Empire and have thus not followed the usual 
import routes from the south and south-west. Their decoration points 
eastwards as does also their distr ibution oulside Germany, four finds in 
Southern and Central Bussia, one in the Caucasus and two from eastern 
Turkestan. A narrowcr indication suggests the commcrcial principles of 
this manufacture—quant i ty before quali ty, strength before elegance— 
intended for distant export to barbaric peoples. These t ra i ts speak for their 
derivation from Syria, the homeland of the oldest commercial towns in the 
world, Sidon and Tyre, and, side by side with the Greeks, of a good many 
of the great business men of the Boman Empire (Pä rvan) . Jus t as the 
Kazars, Jews and Arabs during the Viking Age had commcrcial relations 
wi th Seandinavia via Bussia, so had the Syrians of the Boman period one 
of their export routes at the mouth of the Vistula and thence to the 
Scandinavian countries. We can suppose that the mediating role of the 
Vikings during this epoch was playcd by the Goths and the tr ibes at the 
Baltic Sea, above all the Rugii with their origin in Bogaland, in south-
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western Norway. The conncxion between Syria and Seandinavia seems ra ther 
wcak, four finds from the Chersonese, the Dnieper valley near Cherson and 
the region of Kiev, hut these finds represent a hundred per cent of the 
European ones outside the boundaries of Germania libera. At any råte it is 
incontestablc that this bcaker stream reached above all Seandinavia, espe-
cially Norway, and is the reason for the strong increase in the glass mater ial 
during the late Boman period and also for the superiority in this mat ter 
of the Scandinavian countries in relation to the continental part of the 
Germanic region. To underställd the length and the directions of these 
commcrcial routes wc must take into consideration the history of the 
Germanic tribes and tlie relations between the emigrants on the eontinent 
and their kinsmen in the native country. 
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