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ABSTRACT. Investigations concerning the mutual contacts between Scandinavia and the south-eastern 
Baltic zone in the Early Migration Period should be combined with careful chronological studies, other
wise it is not possible to point out the source of inspiration and the direction o f contacts. A  barrier limi
ted such studies still remains the differences in chronological systems used by the researchers from both 
sides o f the Baltic Sea. The author has proposed the synchronisation o f Balt-Scandinavian chronology 
based on the most common phenomenon in Europe in the Early Migration Period, namely the stamp 
ornamentation. But instead of rather amorphous styles the horizons o f certain artefacts decorated in these 
styles, Samland and Sosdala horizons, have been distinguished and analysed. The author established the 
relative chronological sequence of individual artefacts within the Sosdala and Samland horizons. There 
are three phases of each horizon. In absolute dating the beginning of horizons in question could be 
placed in the 2nd half of the 4lh c., while their ending in mid 5lh c. Basing on such a framework it was 
possible to establish the sequences of both Scandinavian and Balt artefacts correlated to each other. It 
was possible to distinguish six phases: phase 0 preceding the appearance of the Samland and Sosdala 
horizons, phases 1-3 synchronic with these horizons and phases 4—5 succeeding the horizons in ques
tion. The above sequence of phases may be fitted within the interregional chronological framework.

W PR O W A D ZEN IE

Wzajemne powiązania południowo-wschodniej strefy Bałtyku, zamieszkanej 
przez ludy bałtyjskie, ze Skandynawią we wczesnej fazie okresu wędrówek ludów 
od dawna budziły zainteresowanie badaczy1. Zwracano przy tym uwagę, że kontakty

1 Áberg 1919; Nerman 1929; Nasman 1984, mapa 12; Bitner-Wróblewska 1991a.
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te musiały być na tyle bliskie, iż umożliwiły ujednolicenie pewnych elementów 
stroju bałtyjskiej Sambii oraz Gotlandii i Olandii2. Jednak analiza wzajemnych kon
taktów bałtyjsko-skandynawskich była znaczne utrudniona ze względu na brak 
możliwości pełnej synchronizacji badanych zjawisk w czasie. Dla materiałów 
z basenu Bałtyku stosowanych jest bowiem kilka różnych systemów chronologicz
nych; odm ienna jest także term inologia używana przez archeologów z różnych kra
jów . Obok najbardziej uniwersalnego określenia „faza D” , wprowadzonego do ar
cheologii europejskiej w końcu XIX w. przez znakomitego badacza królewieckiego 
Ottona Tischlera3, na bazie tradycji lub lokalnej specyfiki źródeł używa się także 
innych terminów. Poniżej przedstawiono zestawienie różnej chronologii odnoszonej 
do całego okresu wędrówek ludów (tab. 1). To zestawienie jest oczywiście uprosz
czone i nie oznacza, że poszczególne fazy są sobie w pełni synchroniczne. Na przy
kład używany w polskiej literaturze termin „wczesny okres wędrówek ludów” 
(= faza D) nie pokrywa się dokładnie z terminem „wczesny okres germański” sto
sowanym przez badaczy duńskich. Zestawienie ośmiu systemów chronologicznych 
funkcjonujących w basenie Bałtyku (rye. 1) pozwala na skorelowanie poszczegól
nych faz periodyzacji.

T a b e l a  1
Tabela korelacji terminologii dotyczącej okresu wędrówek ludów

T a b l e t

A correlation table o f different terms used in relation to the Migration Period

Kraj Terminologia

Polska 

Dania 

Szwecja 

Norwegia 

Litwa -  Łotwa

wczesny okres wędrówek ludów (faza D) 

wczesny okres germański 

okres wędrówek ludów (okres VI) 

okres wędrówek ludów 

środkowa epoka żelaza

późny okres wędrówek ludów (faza E) 

późny okres germański 

okres Vendei (okres VII) 
okres merowiński 

środkowa epoka żelaza

Dla lepszego zobrazowania poszczególnych systemów przygotowano tabelę 
z ich głównymi wyznacznikami chronologicznymi (ryc. 2). Uwzględniono przy tym 
nie tylko interesujący nas wczesny okres wędrówek ludów, lecz także schyłek okre
su późnorzym skiego (fazę C 3 ) i początek późnego okresu wędrówek ludów, aby 
interesującą nas grupę zabytków postrzegać w ich pełnej sekwencji chronologicznej.

D la Gotlandii, a w pewnej m ierze także innych obszarów Skandynawii, aktualny 
pozostaje system  B. N erm ana4. Okres VI (400-550/600 r. n.e.), częściow o synchro-

2 Bitner-Wróblewska 1992a.
3 Tischler 1879; Tischler, Kemke 1902, s. 10-13; por. Gummel 1938, s. 268; Hoffmann 1993.
4 Nerman 1935.
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niczny z interesującym nas przedziałem czasowym, dzieli się na dwa stadia. Okres 
VI: 1 wyznaczają m.in. fibule z trójkątną nóżką i trójkątną tarczką lub guzkami na 
główce. Pozostają one w użyciu w okresie VI: 2, przy czym pojaw iają się wówczas 
również nowe typy zapinek -  egzemplarze reliefowe oraz fibule kuszowate z d ługą 
wąską nóżką i pełną pochewką.

E. Bakka5 stworzył system chronologiczny dla okresu wędrówek ludów w Nor
wegii, oparty na zestawie źródeł (brakteaty A -D , zapinki blaszane, reliefowe i krzy
żowe) oraz stylach ornamentacyjnych (Sosdala, Nydam, styl I). W ydzielił cztery 
stadia obejmujące okres od około 400 r. do około 575 r. n.e. Początek okresu wę
drówek ludów w yznaczają zapinki krzyżowe typu Dorchester i styl Sosdala, koniec 
zaś zastąpienie fibul reliefowych egzemplarzami z tarczką na kabłąku (disc-on-bow  
brooches) oraz zwierzęcego stylu I Salina stylem II. Ostatnio prace nad norweską 
chronologią prowadziła E. Straume6, która uznała horyzont zapinek krzyżowych za 
wyznaczający okres wędrówek ludów. W ydzieliła dwie fazy -  Di i D2, dla których 
charakterystyczne są  odpowiednio style Sosdala i Nydam oraz Sjorup i styl I.

Ogólny pogląd na chronologię okresu wędrówek ludów w Skandynawii dają 
prace U. Lund Hansen7. Zwraca ona uwagę na płynną granicę między późnorzymską 
fazą C 3 a wczesnym okresem wędrówek ludów w Skandynawii. Początek okresu 
wędrówek ludów (= wczesnego okresu germańskiego) wyznacza przekształcenie 
zapinek typu Nydam w formy krzyżowe oraz pojawienie się młodszych fibul bla
szanych z przedstawieniami główek zwierząt w profilu. Granica między wczesnym 
a późnym okresem  germ ańskim  przebiega ok. 520/530 r.

Najnowszy system chronologiczny dla późnego okresu rzymskiego i wczesnego 
okresu germańskiego na Bornholmie opracował L. j 0 rgensenK. W czesny okres ger
mański obejmuje fazy 7 i 8 , co w chronologii absolutnej odpowiada czasowi między 
350/375 a 520 r. Fazę 7 w yznaczają m.in. zapinki kuszowate z długą nóżką i guz
kiem  na główce oraz egzemplarze z półkulistą głów ką i rom bow atą nóżką a fazę 8  

fibule reliefowe i pierścieniowe.
Nowoczesne systemy chronologiczne dla ziem bałtyjskich opierają się na 

wspomnianym już  systemie środkowoeuropejskiej chronologii względnej O. Tisch- 
lera i zostały opracowane przez K. Godłowskiego9  i W. N owakowskiego10. Obaj 
badacze początek wczesnego okresu wędrówek ludów (faza D) w yznaczają poja
wieniem się horyzontu wytworów zdobionych stempelkami -  zapinek z gwiaździstą 
nó żk ą  języczkowatych okuć końca pasa oraz sprzączek z pogrubioną ow alną ramą. 
W śród zabytków charakterystycznych dla fazy D K. Godłowski wymienia ponadto 
młodsze odmiany fibul zdobionych pierścieniami, długie wisiorki rurkowate,

s Bakka 1973; 1977.
6 Straume 1987.
7 Lund Hansen 1988; 1992; 1993; 1994.
8 J0rgensen 1989.
9 Godłowski 1970; 1974; 1980; 1981.

10 Nowakowski 1996.
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bursztynowe paciorki tarczowate i bębenkowe, ostrogi grup V III-IX 11. Początek 
fazy D przypada na 2. połowę IV w., a koniec wyznacza pojawienie się wczesnych 
zapinek płytkowych (Biigelfibeln) około połowy V stulecia1". Najnowsze badania 
nad chronologią ziem bałtyjskich (Sambia) przeprowadził W. N ow akow ski13. Dla 
wydzielonej tam kultury Dollkeim/Kovrovo wyróżnił sześć faz obejm ujących okres 
wpływów rzymskich i okres wędrówek ludów. Z  wczesnym okresem wędrówek 
ludów synchronizować można fazę 5 kultury Dollkeim/Kovrovo, dla której charak
terystyczny jest wspomniany już  wyżej horyzont wytworów zdobionych stem pel
kami . W chronologii bezwzględnej fazę tę można synchronizować z okresem  od 
końca IV w. do połowy wieku V lub nieco później15. Koniec fazy 5 wyznacza poja
wienie się zapinek płytkowych (Biigelfibeln), masywnych zapinek kuszowatych 
zdobionych pierścieniami (Armbrustfibeln m it Ringgarnitur), fibul kuszowatych 
z poprzeczką na końcu nóżki (Schlufikreuzfibeln) oraz zapinek szczeblowych (Arm- 
brustsprofienfibelń)16.

Opracowania K. Godłowskiego i W. Nowakowskiego dotyczą przede wszystkim 
materiałów  z zachodniej części ziem  bałtyjskich, ale można je  w ykorzystyw ać także 
dla innych  obszarów bałtyjskich. Archeolodzy litew scy i łotew scy nie stworzyii 
dotychczas systemu chronologii względnej opartej na współwystępowaniu źródeł 
w zwartych zespołach grobowych.

Kolejny region nadbałtycki, który ma własny system chronologii względnej, to 
terytorium grupy dębczyńskiej na Pomorzu. H. M achajew ski17 wydzielił dwie fazy 
jej rozwoju: wczesną (= faza I = późny okres wpływów rzymskich) i późną (= faza II 
= okres wędrówek ludów). Dla wczesnego okresu wędrówek ludów -  fazy Ha -  
charakterystyczne są  późne warianty zapinek z guzkami na główce (Biigelknopjfi- 
beln) i zbliżone do nich zapinki z półkulistą nóżką18, a także dziobowate okucia 
końca pasa, szklane puchary typu E  220 (= typ Gąskowo) i E 230 (= typ Kowalki). 
Wyznacznikami fazy Ilb, późnego okresu wędrówek ludów są brakteaty typu C, 
złote naszyjniki z końcami zachodzącymi na siebie i monety Anastazjusza.

Synchronizacja przedstawionych powyżej systemów chronologicznych to jeden 
z najistotniejszych problemów badawczych. Bez możliwości precyzyjnego uchw y
cenia w czasie różnych zjawisk na różnych obszarach nie m ożna bowiem  przepro
wadzić prawidłowej analizy wzajemnych powiązań kulturowych ziem położonych 
wokół Bałtyku. Kwestia korelacji chronologii bałtyjsko-skandynawskiej pozosta

11 Godłowski 1974, s. 71-72, tabi. VII.
12 Godłowski 1974, s. 91.
13 Nowakowski 1996.
14 Nowakowski 1996, tabi. XVI: 35—40.
15 Nowakowski 1996, s. 53.
16 Nowakowski 1996, s. 54, tabi. XVI: 41, 42.
17 Machajewski 1992b; 1993.
18 Dla tego typu fibul używam określenia „typ I zapinek z łopatkowatą nóżką (por. Bitner- 

Wróblewska 1991 b, s. 56-58).
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wała w zasadzie na marginesie zainteresowań badaczy skandynawskich19. Dl; 
wschodniej strefy nadbałtyckiej próby takie czynili K. Godłowski i W. Nowakow 
ski, synchronizując bałtyjski horyzont wytworów z ornam entyką stempelkową ze 
skandynawskim stylem Sosdala. Próby te jednak nie spełniały swego zadania, po
nieważ usiłowano skorelować dwa zupełnie różne zjawiska -  z jednej strony hory
zont konkretnych wytworów, z drugiej nie do końca zdefiniowany, amorficzny styl 
omam entacyjny. Nie kwestionując słuszności wyboru zjawiska o tak szerokim za
sięgu w Europie we wczesnym okresie wędrówek, jak  ornamentyka stempelkowa

20 • w stylu Sosdala-Untersiebenbrunn , należałoby jednak poszukać takich możliwości
metodycznych, które pozw olą synchronizować rzeczy porównywalne. Wydzielenie 
przeze mnie horyzontu Sosdala i horyzontu sambijskiego wychodzi naprzeciw tym 
postulatom.

HORYZONT SOSDALA

W  dotychczasowej literaturze znane jest szeroko pojęcie stylu Sosdala. W pro
wadził je  J.E. Forssander21 opierając się na znalezisku gromadnym z miejscowości 
Sosdala, sn. M ejlby, w Skanii. Niestety, to eponimiczne stanowisko nie doczekało 
się dotychczas pełnej publikacji źródłowej. Odkryto tam około 280 brązowych, 
srebrnych łub pozłacanych okuć przynajmniej dwóch paradnych rzędów końskich 
i pięciu okuwanych siodeł22. W iele z tych wytworów zdobionych jest na całej po
wierzchni stempelkami, rzadziej pły tką ornam entyką w ycinaną (Kerbschnitt) lub 
niello. Niektóre m ają ornament główek zwierzęcych ujętych w profilu, umieszczo
nych wzdłuż krawędzi przedmiotu. W podobnej stylistyce utrzymane są okucia z 
Fułltofty 2 3  i Vennebo2 4  oraz zapinki blaszane określone przez J.E. Forssandera jako 
typ Eidstein-M jelby25. Badacz ten zaprezentował przykłady przedmiotów zdobio
nych w stylu Sosdala, ale nigdzie go nie zdefiniował. Kolejni archeolodzy próbowali 
uściślić lub uzupełnić pojęcie stylu Sosdala26, jednak nadal wymyka się ono jedno
znacznemu określeniu27.

19 Wyjątek stanowią uwagi L. Jprgensena (1989, s. 181) na temat podobieństwa bomholmskich za
pinek kuszowatych z długą nóżką (kraftige armbr0stfibler med lang fo d  = typ F 27) do egzemplarzy 
typu Schónwarling ze skarbu z Fromborka (Peiser, Kemke 1914, s. 61, 62, tabi. I: 1-5).

20 Forssander 1937; Geisslinger 1961; Koch 1965; Keller 1967; Tejral 1973.
21 Forssander 1937.
22 Materiały te znajdują się w zbiorach Lunds Universitets Historiska Museum, nr inw. LUHM 

25570.
23 Norberg 1931, s. 105-108, ryc. 2, 3.
24 Salin 1904, ryc. 362, 372.
25 Forssander 1937, s. 12, ryc. 4: 1-3.
26 Voss 1955; Lund Hansen 1970; Magnus 1975.
27 Por. uwagi krytyczne J.N. Nielsena (Nielsen, Bender j0rgensen, Fabech, Munksgaard 1985, 

s. 81-91).
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Proponuję wprowadzenie pojęcia „horyzontu Sósdala”, ujmującego konkretne 
typy przedmiotów zdobionych w stylu Sósdala, analizowanych z uwzględnieniem 
ich kontekstu archeologicznego. Do tego horyzontu zaliczyłam  elementy paradnych 
uprzęży końskich w stylu eponimicznego znaleziska w Sosdala, zapinki blaszane, 
zawieszki pelta-kształtne i szpulowate oraz zawieszki w kształcie tarczy.

PARADNE RZĘDY KOŃSKIE

Paradne rzędy końskie (aneks 1) składają się z okuć rzemieni, zawieszek, roz
dzielaczy i sprzączek zdobionych na całej powierzchni stempelkami. W iększość z 
nich wykonano ze srebra, z pozłacanego srebra, niektóre z brązu wykładanego sre
brem. Ornament stempelkowy obejmuje rzędy punktów i półkoli, w ielocentrycznych 
kół oraz wypełnionych trójkątów, rzadziej motyw stylizowanej gwiazdy. N ieliczną 
grupę elementów uprzęży stanowią okucia rzemieni, rozdzielacze lub zawieszki 
z wyobrażeniami główek zwierzęcych ujętych w profilu, umieszczonych na kraw ę
dziach przedmiotów. Szczególnie szeroki zestaw elementów uprzęży reprezentuje 
znalezisko z Sosdala. Paradne rzędy końskie odkryto w południowej Skandynawii, 
w Skanii i zachodniej Szwecji (ryc. 3). W dotychczasowej literaturze analiza tych 
stanowisk koncentrowała się przede wszystkim na ich funkcji i porównaniu z inny
mi znaleziskami wotywnymi ze Skandynawii28, natomiast niewiele uwagi poświę
cano samym przedmiotom.

Chronologia paradnych rzędów końskich opiera się na datowanym pelta- 
kształtnych zawieszek (patrz poniżej).

ZAWIESZKI PELTA-KSZTAŁTNE

Pelta-kształtne zawieszki, zakończone stylizowanymi główkami zwierzęcymi 
pokazanymi w profilu i zdobione bogatą ornam entyką stempelkową, stanow ią kolej
ny element omawianego horyzontu (aneks 2). Tego typu zawieszki znajdowały się 
wśród elementów uprzęży z Sósdala, Fulltofta i Vennebo, przy czym egzemplarz 
z Sósdala, oprócz stempelkowej, zdobiony był płytką ornam entyką wycinaną. Za
wieszki pelta-kształtne mogły także stanowić elementy kolii, o czym świadczy zna
lezisko z Bosau, w Szlezwiku, gdzie dwie takie zawieszki odkryto in situ w grobie

. . • «29szkieletowym wraz z paciorkami bursztynowymi i zawieszkami tarczowatymi . 
Pelta-kształtne zawieszki z Bosau były zdobione wielocentrycznymi kołami i pół
kolami, trójkątami i prostokątami wybitymi stemplem. Ornament występuje zarów
no wzdłuż krawędzi wytworów, jak  i w partii centralnej, pokrywając niemal całą 
powierzchnię przedmiotu.

28 Sosdala, Fulltofa i Vennebo interpretowane są raczej jako znaleziska grobowe, a nie gromadne 
znaleziska wotywne (por. Fabech 1991a; 1991 b; 0rsnes, Ilkjaer 1993).

29 Gebers, Hinz 1977, s. 25, ryc. 12: a, b.
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Zdecydowana większość omawianych zawieszek wykonana była ze srebra i po
złacana, jedynie egzemplarz z Finnestorp, z zachodniej Szwecji, zrobiono z brązu 
wykładanego srebrem. Ma on bogaty ornament stempelkowy ze stylizowanym mo
tywem gwiazdy pośrodku, ale ram iona tej zawieszki są krótsze i pozbawione wy
obrażeń główek zwierzęcych w profilu. Znacznie większe uproszczenie reprezentują 
norweskie zawieszki z zespołów grobowych z Birkeland i Skreros, gdzie również 
brak przedstawień zwierzęcych, a ornament ograniczono do pojedynczych motywów 
stempla. Okazy z Birkeland i Skreros stanow ią elementy brązowych łańcuchów: 
łańcuch z Birkeland składał się pierwotnie z przynajmniej 18 zawieszek (zachowało 
się 16), egzemplarz z grobu w Skreros -  z przynajmniej 9 zawieszek (zachowało się 
6 ). Oba łańcuchy wykonano prawdopodobnie w tym samym warsztacie i można je 
interpretować jako lokalne naśladownictwo efektownych, pozłacanych zawieszek 
pelta-kształtnych z rozbudowanym  ornamentem stempelkowym.

Do grupy tych ostatnich zaliczyć można także znaleziska z grobu w Veien (po
łudniowo-wschodnia Norwegia) i bagien w Nydam (południowa Jutlandia). Pelta- 
kształtne ozdoby stanowiły tam  wprawdzie okucia pochew mieczy, ale utrzymane są 
w podobnej stylistyce jak  zawieszki stanowiące element horyzontu Sosdala. Nato
miast zupełnie inny charakter m ają złote pelta-kształtne lub lunulowate zawieszki

30zdobione filigranem  i granulacją , które naw iązują do późnorzymskich tradycji 
stylistycznych z południowo-wschodniej Europy31.

Zdobione stempelkami zawieszki pelta-kształtne w ystępują przede wszystkim 
w południowej Skandynawii (ryc. 4), w Skanii, południowo-zachodniej Szwecji, 
południowej i południowo-wschodniej Norwegii, a także na Zelandii i w północnej 
Jutlandii. Znaleziska ze Szlezwiku traktować można w pewnym stopniu jako należą
ce do tego samego regionu Europy północnej. Poza tą  koncentracją pozostaje od
osobnione znalezisko z grobu w Jakuszowicach, w Polsce środkowej32. Ten bogaty 
grób książęcy uważany był za pochówek huński, ale ostatnio opinia ta została za
kwestionowana33. K. Godłowski zwrócił bowiem uwagę, że obok elementów ko
czowniczych grób w Jakuszowicach zawiera także wytwory typowe dla interregio- 
nalnej kultury germańskiej. W śród tych ostatnich wymienia srebrną pozłacaną za
wieszkę pelta-kształtną, należącą do paradnej uprzęży końskiej. Stylistyka tej za
wieszki, zarówno rozbudowana ornamentyka stempelkowa, jak i obecność główek 
zwierzęcych w profilu na końcach ramion, ma bardzo bliskie nawiązania do oma
wianych wyżej egzemplarzy skandynawskich. Prawdopodobnie pelta-kształtna za
wieszka znalazła się w Jakuszowicach w wyniku kontaktów między elitami różnych 
regionów Barbaricum.

30 Skandynawskie przykłady takich ozdób: Kvarml0se, Zelandia (Lund Hansen 1970, s. 66, ryc. 3, 4); 
Tàstrup, Zelandia (Voss 1955, s. 187); Gotlandia (Nerman 1935, ryc. w tekście 134).

31 Por. Forssander 1973; Hagberg 1957.
32 Àberg 1936, s. 271, tabi. III: 20; Nosek 1959; Godłowski 1995.
33 Godłowski 1995, s. 155-157.
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Ryc. 3. Horyzont Sosdala. Występowanie paradnych rzędów końskich. Rys. L. Kobylińska, J. Żabko-Po-
topowicz

Fig. 3. Sosdala horizon. Distribution o f ceremonial horse harnesses. By L. Kobylińska, J. Żabko-Potopo-
wicz
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Ryc. 4. Horyzont Sosdala. Występowanie zawieszek pelta-kształtnych. A -  egzemplarze bogato zdobio
ne; B -  egzemplarze uproszczone. Rys. L. Kobylińska, J. Żabko-Potopowicz 

Fig. 4. Sósdala horizon. Distribution of pelta-shaped pendants. A -  rich decorated specimens; B -  simpli
fied specimens. By L. Kobylińska, J. Żabko-Potopowicz
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Zawieszki pelta-kształtne datowane są na wczesny okres germ ański34, współwy- 
stępują bowiem z zapinkami krzyżowymi (Sejlflod, Veien, Birkeland, Bosau). Taką 
chronologię potwierdza zespół DI z Sejlflod, gdzie zapinkom krzyżowym tow arzy
szyła srebrna fibula blaszana z główkami zwierzęcymi ujętymi w profilach, a także 
zestaw uzbrojenia z grobu w Veien, należący do tzw. grupy Kvamme według 
J. Bemmanna i G. Hahne35. Datowanie absolutne interesującego nas typu zawieszek 
opiera się na skarbie z H0 stentorp, w którym znajdowało się osiem monet, z czego 
sześć udało się zidentyfikować36: jedna Konstancjusza II (337-361), cztery W alensa 
(364-378), jedna określona jako moneta Gracjana (375-361) lub Honoriusza 
(395-423).

ZAPINKI BLASZANE

Srebrne zapinki blaszane (Blechfibeln) typu Eidstein-Kvarml0 se-Mejlby, ze zwie
rzęcymi główkami w profilu, to jedna z podstawowych kategorii wytworów wiąza
nych tradycyjnie ze stylem Sosdala37. Podobnie należy je  również zaliczyć do hory
zontu Sosdala, przy czym moim zdaniem należałoby uwzględnić w omawianym hory
zoncie także te fibule blaszane, które nie m ają wprawdzie wyobrażeń główek zwierzę
cych w profilu, ale zdobione są bogatą ornamentyką stempelkową i wykonane ze sre
bra, często pozłacanego. W literaturze skandynawskiej brak szczegółowej klasyfikacji 
fibul blaszanych38, z wyjątkiem ogólnego podziału na egzemplarze z główkami zwie
rzęcymi w profilu oraz okazy pozbawione wyobrażeń główek zwierzęcych3 \  Te 
ostatnie zostały podzielone przez P. Ethelberga4 0  na dwa typy. Typ 1, późnorzymski, 
obejmuje okazy z półkulistą główką i łopatkowatą nóżką. Typ 2 to fibule z szeroką 
rombowatą nóżką i półkulistą lub czworokątną główką. Proponuję zapinki z główkami 
zwierzęcymi ujętymi w profilu określić jako typ 3, kontynuując terminologię P. Ethel
berga. Do horyzontu Sosdala należą więc fibule blaszane typów 2 i 3 (aneks 3)41.

Ich ornamentyka stempelkowa jest bardzo rozbudowana i obejmuje kompozycje 
stylizowanych wyobrażeń gwiazd, wielocentrycznych kół i półkoli, wypełnionych trój
kątów i czworokątów. O rnam ent stem pelkowy pokrywa zarówno powierzchnię nóż-

34 Wyjątek stanowią dwie brązowe zawieszki pelta-kształtne znalezione w grobie 166 w Baekkegárd 
na Bornholmie, gdzie wystąpiły w kontekście z młodszego odcinka późnego okresu germańskiego 
(Jorgensen 1990, s. 37, 135-136, tabi. 25: 4, 5).

35 Bemmann, Hahne 1994, s. 316-320.
36 Breitenstein 1946, s. 22-24.
37 Forssander 1937, s. 12; Lund Hansen 1970.
38 W przeciwieństwie do zapinek blaszanych z południowo-wschodniej Europy (patrz Kokowski 

1996 -  tam wcześniejsza literatura).
39 Por. Lund Hansen 1970; Straume 1987, s. 13, 14; Bemmann 1993, ryc. 12.
40 Ethelberg 1986, s. 25-29.
41 Lista obejmuje jedynie dobrze zachowane egzemplarze, w których można rozpoznać ich cechy 

dystynktywne.
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Diagram współwystępowania wytworów w grobach z zapinkami blaszanymi

T a b 1 e 2

Combination diagram for graves with sheet fibulae

Groby z zapinka
mi blaszanymi

Zapinka typu 
Gudumholm

Zapinka typu 
Nydam/wariant 

fioński

Zapięcia 
mankietowe 

typu A

Zapinka 
blaszana typ 2

Zawieszka
szpulowata

Zawieszka 
w kształcie 

tarczy

Zapinka 
blaszana typ 3

Zawieszka
pełta-

kształtna

Zapinka
krzyżowa

Sejlflod U • •

Gudumholm • • •

Enderupskov 136 • •

Sejlflod OO • • •

Hjemsted 303 • •

Torstorp Vesterby • • •

Nikkelverket • •

Gràlum • •

Mejlby • • • •

Roligheden • •

Eidsten • •

Sejlflod DI • • •
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Ryc. 5. Horyzont Sosdala. W ystępowanie zapinek blaszanych. A -  egzemplarze z wyobrażeniem główek 
zwierzęcych w profilu (typ 3); B -  egzemplarze bez wyobrażeń główek zwierzęcych w profilu (typ 2). 

Rys. L. Kobylińska, J. Żabko-Potopowicz

Fig. 5. Sosdala horizon. Distribution of sheet fibulae. A -  specimens with animals in profile (type 3); 
B -  specimens without animals in profile (type 2). By L. Kobylińska, J. Żabko-Potopowicz
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ki i główki, jak  i kabłąka. Kabłąk bywa też zdobiony pierścieniami z nacinanego 
drutu. Na główce niektórych egzemplarzy znajdują się wyryte wyobrażenia zwierząt 
(np. Sejlflod, grób DI; Roligheden). Niello  i płytka ornamentyka wycinana uzupeł
niają zdobnictwo zapinek blaszanych.

Omawiane fibule w ystępują w Danii -  na Jutlandii i Zelandii, w Szwecji -  
w Skanii i Vastergotland, w Norwegii zaś w Rogaland, Aust-Agder, Vestfold i 0 st-  
fold (ryc. 5). Największa koncentracja znajduje się na Jutlandii.

Diagram współwystępowania zapinek blaszanych w zespołach grobowych 
(tab. 2 ) może pozwolić na rozwiązanie szeroko dyskutowanego w literaturze4 2  pro
blemu początków stylu Sósdala (Sósdalastufe). W edług archeologów skandynaw
skich styl ten wyznacza wczesny okres germański. Tymczasem H. Geisslinger 
z początkiem Sósdalastufe wiąże zespół z Nyrup, w duńskiej literaturze tradycyjnie 
uważany za wyznacznik fazy C3. Oceniając ten problem z punktu widzenia hory
zontu Sósdala, a szczególnie omawianych tu zapinek blaszanych, oba te poglądy 
w ydają się słuszne. O tóż fibule typu 2 w spółwystępują zarówno z wytworami typo
wymi dla fazy C 3 , tzn. zapinkami typów Gudumholm i Nydam oraz wariantu fioń- 
skiego typu Nydam, jak  i charakterystycznymi dla wczesnego okresu germańskiego 
fibulami krzyżowymi. Zapinkom  blaszanym typu 3 towarzyszą wyłącznie egzempla
rze krzyżowe. Chronologię absolutną egzemplarzy typu 2 określić można na pod
stawie zespołu z Torstorp Vesterby, gdzie srebrnej pozłacanej zapince blaszanej 
towarzyszyła silikwa Konstancjusza II (340-350)43.

Oddzielnej dyskusji wymaga grób z Nyrup. Nie został on włączony do powyż
szego diagramu, ponieważ są  pewne wątpliwości, czy można traktować go jako 
zwarty zespół. B udzą je  zarówno okoliczności odkrycia44, jak  i inwentarz tego gro
bu. Zapince blaszanej towarzyszyły trzy monety, dwie fibule typu Mackeprang 
XIII45, zapinka w kształcie swastyki, srebrna, ozdobna szpila do włosów oraz szkla
ny puchar z wycinanymi owalami. Dwie silikwy Konstantyna I (336-337) oraz solid 
Konstansa (337-350)46 pozw alają datować zespół z Nyrup na 2. połowę IV w . 4 7  

Podobną chronologię ma fibula w kształcie swastyki, reprezentuje bowiem najpóź
niejszy, pięcioram ienny wariant takich fibul, wiązany już  z fa z ą C 348. Jednak zarów
no szpila do włosów, jak  i puchar zdobiony owalami datowane są zasadniczo na 
późny okres rzym ski49.

42 Geisslinger 1961; 1967; Lund Hansen 1992; 1994.
43 Kromann 1995, s. 350, ryc. 13; 4.
44 W księdze inwentarzowej Muzeum Narodowego w Kopenhadze zapisano szereg zabytków należą

cych do tego zespołu, ale tylko niektóre z nich wymienione są w opisie grobu, sporządzonym po odkryciu 
w 1875 r. (patrz archiwum Działu Prehistorii i Średniowiecza Muzeum Narodowego w Kopenhadze).

45 Mackeprang 1943.
46 Kromann 1995, s. 350, ryc. 13; 4.
47 Lund Hansen 1971.
48 Lund Hansen 1995, s. 214-217.
49 Lund Hansen 1995, s. 237-240; Straume 1987, s. 119, 120.



W POSZUKIWANIU WSPÓLNEGO CZASU
1 9 1

ZAWIESZKI W KSZTAŁCIE TARCZY

Kolejnym elementem horyzontu Sosdala są  zawieszki w kształcie tarczy 
(aneks 4), przy czym termin „zawieszki” nie jest całkowicie precyzyjny. Przedmioty 
te pozbawione są na ogół otworków lub uszek do zawieszania, jednak w literaturze 
określane są powszechnie jako „zawieszki” : shield-like pendants, scheibenformige 
Anhanger50. Proponuję kontynuować tę terminologię także w języku polskim.

Omawiana kategoria ozdób to miniaturowe, koliste tarcze ze stożkowatym lub 
półkulistym guzkiem-umbem pośrodku i uchwytem -im aczem  z drugiej strony. W y
konano je  z bardzo cienkiej blaszki, ich średnica wynosi od 2  cm (jeden egzemplarz 
z H0 stentorp) do 4 (Hol) lub 4,5 cm (M j0 lhus, Skreros 2b)51. Guzek pośrodku jest 
zwykle niezdobiony, podczas gdy całą  tarczkę pokrywa bogaty ornam ent stempel
kowy w formie stylizowanej gwiazdy, wielocentrycznych kół i półkoli, czworoką
tów z motywem leżącego krzyża wewnątrz, trójkątów wypełnionych różnymi m o
tywami dekoracyjnymi. Elementy stempelkowe tw orzą niekiedy motyw wirującego 
koła. Do wyjątków należy jeden z egzemplarzy z H 0 stentorp, gdzie zdobieniu odci
skami stempla towarzyszy ornamentyka wycinana w formie gwiazdy. W iększość 
zawieszek w kształcie tarczy jest srebrna lub srebrna pozłacana; rzadziej tego typu 
ozdoby wykonywano ze złota, a zupełnie sporadyczne są  brązowe naśladownictwa 
ze Skreros i R0 dbjerg/Tornbygard.

Omawiana kategoria ozdób występuje w dwóch koncentracjach -  w północnej 
Jutlandii oraz południowej Norwegii, ponadto na Zelandii, Bom holm ie i w północ
no-zachodniej Norwegii (ryc. 6 ). Poza tym zawieszki takie znaleziono w Anglii, 
gdzie traktowane są  jako kolejny przykład oddziaływań skandynawskich52. Podobne 
ozdoby pochodzą ze wspomnianego już  powyżej zespołu w Bosau, w Szlezwiku53. 
Odkryte tam dwie srebrne pozłacane tarczki, zaopatrzone w uszka do zawieszania, 
bardzo silnie nawiązują stylistycznie do okazów skandynawskich, są jednak płaskie, 
pozbawione guzka pośrodku.

Skandynawskie zawieszki w kształcie tarczy niemal wyłącznie współw ystępują 
z wyznacznikami chronologicznymi wczesnego okresu germańskiego, zapinkami 
krzyżowymi i reliefowymi (tab. 3). Jedynie w dwóch zespołach zawieszkom tow a
rzyszą wcześniejsze zapinki typu Nydam lub wariantu fiońskiego tego typu. Chro
nologia absolutna omawianych zawieszek opiera się na skarbie z H 0 stentorp, które
go datowanie przedstawiono powyżej przy okazji analizy zawieszek pelta-kształtnych.

Na marginesie należałoby wspomnieć o kolistych lub czworokątnych okuciach 
w kształcie tarczy z Untersiebenbrunn54, zdobionych stem pelkam i i ornam entem  ry-

50 Voss 1955; Magnus 1975; Gebers, Hinz 1977.
51 Do wyjątków należy zrekonstruowany egzemplarz z Erga, którego średnica wynosi około 6 cm.
52 Znaleziono je  na cmentarzyskach w Sleaford, Lincolnshire i Burwell, Cambridgeshire (Magnus 

1975, s. 48, 75-78; por. także Hines 1984).
53 Gebers, Hinz 1977, s. 15, 19, ryc. 5; 3, 4; 6: 1-3.
54 Kubitschek 1911.
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Ryc. 6. Horyzont Sosdala. Występowanie zawieszek w kształcie tarczy. Rys. L. Kobylińska, J. Żabko-
-Potopowicz

Fig. 6. Sósdala horizon. Distribution of shield-like pendants. By L. Kobylińska, J. Żabko-Potopowicz



Diagram współwystępowania wytworów w grobach z zawieszkami w kształcie tarczy 

Combination diagram for graves with shield-like pendants

T a b e l a  3 
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tym, które m ają stożkowaty, facetowany guzek-umbo pośrodku. Podobieństwo styli
styczne tych okuć do omawianych tu skandynawskich zawieszek w kształcie tarczy 
nie dziwi, w świetle dobrze poświadczonych już od okresu późnorzymskiego kon
taktów łączących Skandynawię z południowo-wschodnią Europą55. Ozdoby te różni 
jednak funkcja -  o ile znaleziska skandynawskie stanowiły element stroju kobiece
go, o tyle tarczki z Untersiebenbrunn były okuciami paradnych uprzęży56.

ZAWIESZKI SZPULOWATE

W śród elementów horyzontu Sosdala znajdują się także zawieszki szpulowate 
(aneks 5), określane w literaturze jako biconical pendants5 7  lub po prostu Hangę-

58  • • i  •schmuck . S ą to małe zawieszki w kształcie szpulki o wysokości od 1,2 cm do nieco 
powyżej 2 cm, wykonane z cienkiej srebrnej blaszki. Zdobione są  ornamentem 
stempelkowym lub rytym, biegnącym dookolnie59. Niekiedy występuje dodatkowo 
niello (Gudumholm, M ejlby, Hol). W śród motywów stempelkowych dom inują trój
kąty, wielocentryczne koła i półkola. Zawieszki niezdobione (Ssertrang, Havor) lub 
wykonane z brązu (Veiberg, Havor) należą do rzadkości i stanowią zapewne naśla
downictwa egzemplarzy okazałych. Zawieszki szpulowate funkcjonowały jako ele
menty kolii, przy czym często znajdowane są po kilka w jednym  grobie (np. Langlo, 
kurhan 21; Kvassheim, grób 30).

Stanowiska z omawianymi ozdobami koncentrują się w zachodniej i południo
wej Norwegii, sąsiednim Bohuslan, w zachodniej Szwecji oraz w północnej Jutlandii 
(ryc. 7), a więc w regionach tradycyjnie pozostających w bliskich kontaktach. Po
nadto pojedyncze egzemplarze w ystępują w środkowej i południowej Jutlandii, na 
Zelandii, w środkowej Szwecji i na Gotlandii60.

N a podstawie diagramu współwystępowania zawieszek szpulowatych w zespo
łach (tab. 4) można stwierdzić, że towarzyszą im zarówno zapinki typu Nydam 
i Gudumholm charakterystyczne dla fazy C 3 , jak  i typowe dla wczesnego okresu ger
mańskiego fibule krzyżowe i reliefowe oraz naczynia wiaderkowate (bucket-shaped 
pots), przy czym ta ostatnia grupa znalezisk dominuje. W  chronologii absolutnej ter-

55 Lund Hansen 1995.
56 Analogicznie do pojęcia „horyzont Sosdala” można by wprowadzić termin „horyzont Untersie

benbrunn”, który obejmowałby obok paradnych rzędów końskich zawieszki siekierowate oraz sprzączki 
typu Strzegocice-Tiszaladány-Kercz.

57 Lund Hansen 1971; Nielsen 1997.
58 Rygh 1885, s. 15; Straume 1987, s. 83.
59 Złota zawieszka zdobiona granulacjąz Ulvsta, Szwecja (Áberg 1956, s. 184; Nielsen 1997, s. 33, 

ryc. 3: 10) została pominięta w niniejszej analizie, ponieważ ornamentowana jest w zupełnie innej 
tradycji stylistycznej niż omawiany tu horyzont Sosdala.

6(1 Do horyzontu Sosdala zaliczono jedynie egzemplarz z Havor, którego kształt jest bardzo zbliżo
ny do egzemplarzy zachodnioskandynawskich. Inne zawieszki z Gotlandii, wymienione przez B. Ner- 
mana, wydają się zbyt odległe morfologicznie (Nerman 1935, s. 7, ryc. 100-102).
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Ryc. 7. Horyzont Sósdala. W ystępowanie zawieszek szpulowatych. Rys. L. Kobylińska, J. Żabko-
-Potopowicz

Fig. 7. Sosdala horizon. Distribution o f biconical pendants. By L. Kobylińska, J. Żabko-Potopowicz
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T a b e l a  4

Diagram współwystępowania wytworów w grobach z zawieszkami szpulowatymi

T a b l e  4

Combination diagram for graves with biconical pendants
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minus post quem  dla zawieszek szpulowatych jest ca 350 r., na podstawie zespołu 
zTorstorp Versterby, gdzie znaleziono silikwę Konstancjusza II (340-351). Należy 
jednak zwrócić uwagę, że grób z Fullero sugerowałby nieco wcześniejszą pozycję 
chronologiczną odkryto tam bowiem aureus Maksimianusa (286-305). Z  drugiej stro
ny moneta ta, użyta jako zawieszka, współwystępowała z typowym dla okresu wędró
wek ludów garniturem pasa, bronią i złotymi pierścieniami61. Poza tym trzeba pamię
tać, że rzadkie w Skandynawii aureusy pozostawały tam bardzo długo w użyciu62.

PODSUMOWANIE

Horyzont Sósdala obejmuje następujące kategorie zabytków: paradne rzędy 
końskie, zawieszki pelta-kształtne, zapinki blaszane, zawieszki w kształcie tarczy 
oraz zawieszki szpulowate. Zdobione były bogatą ornam entyką stem pelkow ą która 
pokrywa zwykle całą powierzchnię przedmiotu. M otywy stempelkowe pow tarzają 
się; są  to stylizowane gwiazdy, wielocentryczne koła i półkola, czworokąty i trójkąty 
wypełnione różnymi motywami zdobniczymi. Niekiedy om awiane wytwory zdobi 
także płytka ornamentyka wycinana oraz niello. W ykonywane były niemal wyłącz
nie z metali szlachetnych, najczęściej ze srebra lub pozłacanego srebra, rzadziej brązu 
wykładanego srebrem lub złota. To nie przypadek, że elementy horyzontu Sósdala są 
stosunkowo rzadkie lub wręcz wyjątkowe w materiale skandynawskim. M ożna je  
traktować jako symbole prestiżu, należące do elit tej części Europy północnej.

Z wyjątkiem paradnych rzędów końskich, odkrytych wyłącznie w Skanii, roz
przestrzenienie pozostałych elementów omawianego horyzontu pokrywa się ze sobą 
(ryc. 3-7). Koncentrują się one w szerokim pasie południowej Skandynawii: od 
północnej Jutlandii i południowej oraz południowo-zachodniej Norwegii do Zelan
dii, Skanii i Vastergotland. Szlezwik, Bornholm czy Gotlandia stanow ią peryferie tej 
strefy. Analizując poszczególne kategorie przedmiotów zaliczonych do horyzontu 
Sósdala można wskazać zarówno elementy o charakterze interregionalnym, jak  
i formy lokalne. Do tych ostatnich zaliczyć można wspomniane już  wyżej paradne 
rzędy końskie. Kategorią interregionalną są natomiast zapinki blaszane obu typów. 
Ponadto rozprzestrzenienie omawianych zabytków zwraca uwagę na strefy wzajem
nych powiązań w południowej Skandynawii. Szczególnie silne w ydają się kontakty 
między północną Jutlandią a południowo-zachodnią Norwegią, co potwierdza znaną 
koncepcję migracji z Jutlandii na północ w późnym okresie rzym skim  i wczesnym 
okresie wędrówek ludów63.

Na podstawie diagramu w spółw ystępow ania (tab. 5) m ożna stw ierdzić, że ho
ryzont Sósdala należy zasadniczo datować na wczesny okres germ ański, wszystkie

61 Arwidsson 1948, tabi. 21, 24; Nerman 1935, ryc. 87, 88, 277, 278,433, 472.
62 Bursche 1993.
63 Mortensen 1992.
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T a b e l a  5

Współwystępowanie zabytków w grobach z elementami horyzontu Sosdala (elementy horyzontu 
Sosdala zacienione). 1 -  zapinka typu Gudumholm; 2 -  zapinka typu Nydam/wariant fioński; 3 -  
zapinka blaszana typ 2; 4 -  zapięcie mankietowe; 5 -  zawieszka szpulowata; 6 -  zawieszka w kształcie 
tarczy; 7 -  zapinka typu Bornholm; 8 -  zapinka reliefowa; 9 -  zapinka równoramienna; 10 -  zapinka 
esowata; 11 -  zapinka krzyżowa; 12 -  szpila ptasia; 13 -  puchar typu Snartemo; 14 -  naczynie 

wiaderkowate; 15 -  zawieszka pelta-kształtna; 16 -  zapinka blaszana typ 3

T a b l e  5

Combination diagram for graves with elements o f Sosdala horizon (Sosdala horizon elements 
shadowed). 1 -  Gudumholm fibula; 2 -  Nydam/Fyn Nydam fibula; 3 -  sheet fibula type 2; 4 -  clasps; 
5 -  biconical pendant; 6 -  shield-like pendant; 7 -  fibula type Bornholm; 8 -  relief fibula; 9 -  equal
armed fibula; 10 -  S-shaped fibula; 11 -  cruciform fibula; 12 -  bird-like pin; 13 -  glass type Snartemo;

14 -  bucket-shaped pot; 15 -  pelta-shaped pendant; 16 -  sheet fibula type 3

Typ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sejlflod U • •
Gudumholm • • •
Enderupskov • •

Sejlflod 0 0 • • •
Kvassheim 30 • •

Saetrang • •

Krosshaug • • •
Hjemsted 303 • •
Torstorp V. • • •

Melsted 8 • • •

Skreros 2a • •

Nikkelverket • •

Gràlum • •

Tu • •

Sejlflod TR • •

Mj0lhus • •

Gjone • • • •

Langlo 21 • • • •

Hoi • • • • • • •

Veiberg • • •

Hole • • • •

Erga • • • •

Skreros 2a • • •

Sejlflod IZ • •

Birkeland • •

Bosau • •

Sejlflod DI • • •

Mejlby • • • •

Roligheden • •

Eidsten • •
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bowiem kategorie zabytków zaliczane do tego horyzontu współwystępowały z za
pinkami krzyżowymi. Fibule blaszane typu 3, zawieszki pelta-kształtne i -  w mniej
szym stopniu -  zawieszki w kształcie tarczy można nawet traktować jako wyznaczniki 
wczesnego okresu germańskiego. Należy jednak pamiętać, że niektórym elementom 
horyzontu Sósdala, a mianowicie zapinkom blaszanym typu 2 oraz zawieszkom 
szpulowatym, towarzyszą w zespołach grobowych także zabytki typowe dla fazy C 3 , 
jak fibule typów Gudumholm, Nydam i wariantu fiońskiego typu Nydam. Taki roz
szerzony zakres chronologiczny horyzontu Sósdala potw ierdzają zespoły z moneta
mi. Grób z Torstorp Vesterby i z pewnymi zastrzeżeniami zespół z Nyrup wyzna
czają początek horyzontu Sósdala na 2. połowę IV w. Schyłek tego horyzontu przy
pada w ciągu 1. połowy V stulecia, co poświadcza skarb z Hóstentorp.

HORYZONT SAMBIJSKI

W zachodniej części ziem bałtyjskich w okresie wędrówek ludów rozw ijała się 
ornamentyka stempelkowa nawiązująca do skandynawskiego stylu Sósdala. Z jaw i
sko to po raz pierwszy dostrzeżone zostało przez N. Áberga6 4  i nazwane „wschod- 
niopruską ornam entyką gwiaździstą” (ostpreufiische Sternom am entik). Reprezento
wały ją  zapinki z gwiaździstą nóżką i pewne typy okuć końca pasa65, przy czym obie 
kategorie wytworów są bogato zdobione stempelkami z m otywem stylizowanej 
gwiazdy jako głównym wzorem. W iele z nich wykładano srebrną blaszką. Te same 
cechy reprezentują sprzączki z czw orokątną skuw ką i m etopą na kolcu66, które je d 
nak N. Áberg wspomina jedynie na marginesie. W  przeciwieństwie do skandynaw
skiego stylu Sósdala zachodniobałtyjska ostpreufiische Sternom am entik  pozbawiona 
była elementów zdobniczych ornamentyki wycinanej.

Poza analizą zapinek z gw iaździstą nóżką oraz okuć końca pasa badacz ten zaj
mował się także poszczególnymi motywami odcisków stempla67. Porównując m o
tywy stylizowanej gwiazdy w Skandynawii i na ziemiach bałtyjskich zwracał uwagę 
na interregionalne i lokalne wzory. Inne motywy stempelkowe analizował jedynie 
w kontekście zachodniobałtyjskim.

W późniejszej literaturze wzmiankowano fakt istnienia zachodniobałtyjskiej or
namentyki stempelkowej z motywami gwiaździstym i68, jednak nikt nie analizował 
tego tak szeroko jak N. Áberg. Idąc za sugestiami tego badacza chciałabym zapro
ponować wprowadzenie pojęcia „horyzont sambijski” dla określenia horyzontu

64 Aberg 1919, s. 29-52, ryc. 15-21, 25-28, 43, 44.
65 Okucie końca pasa z Kosewa/Kossewen (Áberg 1919, ryc. 29), które N. Aberg uwzględnił 

w swoich rozważaniach, na tyle odbiega od pozostałych, że należy je  moim zdaniem wyłączyć z dalszej 
analizy ostpreufiische Sternomamentik.

66 Aberg 1919, ryc. 151, 152.
67 Aberg 1919, s. 4 7 ^ 9 ,  ryc. 43, 44.
68 Godłowski 1970; 1974; Madyda 1977; Madyda-Legutko 1984; Bitner-Wróblewska 1991a; 

199 lb; Nowakowski 1996.
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przedm iotów zdobionych bogato stempelkami i wykładanych zwykle srebrną blasz
ką. Obejmowałby on zapinki z gwiaździstą nóżką, języczkowate okucia końca pasa 
oraz sprzączki z m etopą u nasady kolca i czw orokątną skuwką. Największą koncen
trację tych zabytków odnotowano na Półwyspie Sambijskim, stąd propozycja na
zwania tej grupy ozdób i części stroju „horyzontem sambijskim”. Elementy hory
zontu sambijskiego lub ich naśladownictwa występują w rozproszeniu na całym 
obszarze ziem bałtyjskich, położonych na wschód od dolnej Wisły, między Pasłęką 
a dorzeczem Dźwiny. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że ten rozległy obszar 
nie był nigdy kulturowym  monolitem, lecz przeciwnie -  różnice w obrządku po
grzebowym oraz zestawie charakterystycznych wytworów pozwoliły wydzielić tu 
kilka kultur i grup kulturowych69. Dla interesującego nas tu okresu wędrówek ludów 
są  to (ryc. 8 ): kultura Dollkeim/Kovrovo na Sambii i w dorzeczu Pregoły, kultura 
bogaczewska na M azurach, grupa zachodniolitewska wzdłuż zachodniego wybrzeża 
Litwy aż do południowo-zachodniej Łotwy, grupa dolnoniemeńska, grupa środko- 
wolitewska w dorzeczu rzek Niewiaży (Nevézis) i W ilii (Neris), grupa cmentarzysk 
płaskich Żmudzi między rzekami Jurą a D ubisą  grupa cmentarzysk płaskich Zem- 
galii w basenie M uszy i Lelupy oraz wschodniołotewska grupa cmentarzysk pła
skich. W ymienione jednostki kulturowe należą do bałtyjskiej strefy cmentarzysk 
płaskich. Ponadto na wschód od W ielkich Jezior M azurskich rozpościera się strefa 
kurhanowa, do której należą: kultura sudowska i kultura kurhanów wschodniolitew- 
skich (ryc. 8 ). W ramach powyższych podziałów będzie analizowane rozprzestrze
nienie poszczególnych elementów horyzontu sambijskiego.

ZAPINKI Z GW IAŹDZISTĄ NÓŻKĄ

Zasadniczą kategorią zabytków, tradycyjnie wiązaną z ostpreufiische Sternor- 
namentik, są  kuszowate zapinki z gwiaździstą nóżką. Do horyzontu sambijskiego 
należą fibule z gw iaździstą nóżką klasycznego typu II70, zbliżone do nich typy IV i 
V oraz IIIA i VI, a także późniejsze warianty z nóżką łopatkowatą typów IIIB i VII 
(aneks 6 ). Cechą diagnostyczną interesującej nas grupy zapinek jest obecność na 
końcu nóżki półkolistej tarczki o krawędzi wyciętej w ząbki lub zaopatrzonej w rząd 
otworków. Nóżka i m etopa na szczycie kabłąka zdobione były na całej powierzchni 
odciskami stempla. Pośrodku umieszczony był zwykle stylizowany motyw gwiazdy, 
otoczony kom binacją wielocentrycznych kół i półkoli, wypełnionych trójkątów, 
punktów oraz stempli w kształcie litery S1'.

Zapinki z gw iaździstą nóżką wykonywane były z brązu, ale nóżkę i metopę na 
kabłąku wykładano srebrną blaszką. Znaleziska tych efektownych ozdób koncentru-

69 Okulicz 1973; Tautaviòius 1980; 1996; Nowakowski 1991; 1996.
70 Bitner-Wróblewska 1991 b.
71 Bitner-Wróblewska 1991b, ryc. 1.
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Ryc. 9. Horyzont sambijski. W ystępowanie zapinek z gwiaździstą nóżką. A -  egzemplarze brązowe 
wykładane srebrną blaszką; B -  egzemplarze brązowe bez srebrnej blaszki; C -  egzemplarze żelazne. 

Rys. L. Kobylińska, J. Żabko-Potopowicz

Fig. 9. Samland horizon. Distribution of star-footed brooches. A -  bronze specimens with silver inlay; 
B -  bronze specimens without silver inlay; C -  iron specimens. By L. Kobylińska, J. Żabko-Potopowicz
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j ą  się przede wszystkim na Sambii (ryc. 9), a w mniejszym zakresie także w zachód 
niej Litwie, w grupie zachodniolitewskiej i dolnoniemeńskiej. Poza tymi skupiskam 
egzem plarze wykładane srebrną blaszką w ystępują w rozproszeniu także w innycl 
regionach ziem bałtyjskich, przy czym są to okazy pojedyncze. Znaleziono je  ni 
M azurach (kultura bogaczewska), na Suwalszczyźnie i nad Gołdapią (kultura su- 
dowska) oraz na Żmudzi (grupa cmentarzysk płaskich Żmudzi). Dwie zapinki wy
kładane srebrną blaszką odkryto na cmentarzysku w PJavniekkalns, położonym 
u ujścia Dźwiny na terytorium grupy cmentarzysk płaskich Zemgalii, regionu pozo
stającego pod silnym wpływem plemion fińskich. Z rdzennych ziem fińskich, tzw. 
kultury cmentarzysk typu tarand72, pochodzą dalsze dwa egzemplarze omawianych 
fibul ze srebrną blaszką -  ze wschodniej Estonii (Paali) i południowej Finlandii 
(Notsjo). Kilka zapinek z gwiaździstą nóżką wykładanych srebrem trafiło jako im
porty bałtyjskie do zachodniej strefy Bałtyku, przede wszystkim na Olandię (ryc. 9). 
Pojedyncze okazy znaleziono na Bornholmie (Agerbygard/Bakkegard) oraz na za
chód od dolnej Wisły, na cmentarzysku w Pruszczu Gdańskim.

Oprócz ozdobnych zapinek z gwiaździstą lub łopatkowatą nóżką z rozbudowanym 
ornamentem stempelkowym i srebrną blaszką znane są także uproszczone brązowe 
egzemplarze pozbawione srebrnej blaszki i bez zdobienia stempelkami. W ystępują 
one na tych samych obszarach, co okazy paradne (ryc. 9), choć proporcje frekwencyj- 
ne między tymi dwiema kategoriami fibul są  odmienne w różnych regionach wschod
niej strefy Bałtyku. Na przykład wśród licznych na ziemiach fińskich zapinek z gwiaź
dzistą lub łopatkowatą nóżką tylko dwie m ają bogaty ornament stempelkowy i srebrną 
blaszkę. Z  kolei w zachodniej Litwie liczba okazów prestiżowych i uproszczonych jest 
podobna, a na Sambii, centrum horyzontu sambijskiego, te pierwsze dominują.

Dalszy etap uproszczenia omawianej kategorii ozdób reprezentują fibule żelaz
ne. W ystępują one przede wszystkim na obszarze kultury Dollkeim/Kovrovo oraz 
kultury bogaczewskiej (ryc. 9). Tylko jeden egzemplarz znaleziono daleko poza tym 
regionem, w miejscowości Kirjakka w Finlandii. Zjawisko upraszczania wytworów 
bogato zdobionych, wykładanych srebrną b laszką  można obserwować także wśród 
innych kategorii horyzontu sambijskiego, choć już  nie na taką skalę jak  w przypadku 
zapinek z gw iaździstą i łopatkow atą nóżką.

Chronologia względna wszystkich elementów omawianego horyzontu zostanie 
przedstawiona łącznie.

OKUCIA KOŃCA PASA TYPU SAMBIJSKIEGO

Języczkowate okucia końca pasa stanowią kolejną kategorię zabytków charakte
rystycznych dla horyzontu sambijskiego (aneks 7). N ależą one do grupy III według 
klasyfikacji R. M adydy73, obejm ującej szerokie, płaskie okucia. Termin „okucia ję-

72 Moora 1938, ryc. 90; Schmiedehelm 1969; Vasks 1997, s. 57-61, 68, 69.
73 Madyda 1977, s. 386, 387.
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Ryc. 10. Horyzont sambijski. Występowanie okuć końca pasa typu sambijskiego. A -  egzemplarze 
srebrne lub wykładane srebrną blaszką; B -  egzemplarze brązowe bez srebrnej blaszki. Rys. L. Koby

lińska, J. Żabko-Potopowicz

Fig. 10. Samland horizon. Distribution of strap-ends type Samland. A -  silver specimen or specimens 
with silver inlay; B -  bronze specimens without silver inlay. By L. Kobylińska, J. Żabko-Potopowicz



2 0 4 A. BITNER-WRÓBLEWSKA

Ryc. 11. W ystępowanie okuć końca pasa typu sambijskiego oraz egzemplarzy pochodnych. Rys. L. Ko
bylińska, J. Żabko-Potopowicz 

Fig. 11. Distribution of strap ends type Samland and specimens deriving from them. By L. Kobylińska,
J. Żabko-Potopowicz

zyczkowate” jest jednak bardzo szeroki, odnoszony także do wąskich7 4  egzempla
rzy, w tym nawet okuć lancetowatych z późnego okresu wędrówek ludów75. Wydaje 
się więc uzasadnione, aby interesujące nas szerokie, płaskie okucia z zaokrągloną

74 Np. okucie końca pasa z grobu 178 z Kovrova/Dollkeim (Tischler, Kemke 1902, ryc. 13) czy 
egzemplarz z Grunajek/Gruneyken, grób 11, popielnica IX (Tischler 1879, s. 255, tabi. IV: 5).

75 Áberg 1919, ryc. 133.
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częścią dolną wyodrębnić i wyróżnić w łasną n azw ą Proponuję dla nich określenie 
„typ sambijski” -  od regionu ich największej koncentracji.

Niektóre z tych okuć wyraźnie zwężają się w części środkowej lub górnej. Zdo
bione są na całej nieomal powierzchni bogatym ornamentem stempelkowym, przy 
czym ornament umieszczony jest wzdłuż brzegów przedmiotu i w partii centralnej. 
Oprócz wielocentrycznych kół i półkoli znajdują się tam rzędy punktów, trójkątów, 
odcisków stempla w kształcie litery S  oraz stylizowane gwiazdy, motywy leżącego 
krzyża, a także tzw. wilczych zębów (Wolfszahnmuster). Omawiane okucia końca 
pasa wykonane były z brązu, często wykładane srebrną blaszką. W yjątek stanowią 
dwa srebrne okucia z Warnikam, grób 31, oraz Zajceva/Trenttiten, grób 4, jak  również 
żelazne okucie wykładane srebrem znalezione w grobie 146 w Kovrovie/Dollkeim.

Efektowne okucia typu sambijskiego wykonane ze srebra lub wykładane srebrną 
blaszką występują niemal wyłącznie na obszarze kultur Dollkeim/Kovrovo i boga- 
czewskiej (ryc. 10). Pojedyncze znaleziska odnotowano w bałtyjskiej strefie kurhano
wej (Boćwinka/Alt Bodschwingken, Krikśtonys). Oprócz takich paradnych zakończeń 
pasa z metali szlachetnych znane są egzemplarze wyłącznie brązowe, ale także bogato 
zdobione stempelkami. Ich rozprzestrzenienie pokrywa się z wymienionym powyżej, 
z największą koncentracją na Sambii i Mazurach. Pojedyncze, rozproszone egzempla
rze okuć końca pasa typu sambijskiego odkryto daleko poza ziemiami bałtyjskimi, 
a mianowicie w Siguls na Gotlandii7 6  oraz na wielofazowej osadzie w Jakuszowi-

77cach koło Kazimierzy Wielkiej, w warstwach związanych z kulturą przeworską. Oba 
zabytki potwierdzają fakt bezpośrednich, ożywionych kontaktów z Sam bią bowiem 
ich kształt i zdobienie ornamentem wilczych zębów znajduje dokładne analogie 
w okuciu z cmentarzyska w Greibau na Półwyspie Sambijskim, z grobu 63.

Podobnie jak  w przypadku zapinek z gwiaździstą nóżką mamy tu do czynienia 
z lokalnym naśladownictwem egzemplarzy ozdobnych. Proste, nieornamentowane 
zakończenia pasów znaleziono w grobach w G ure’vsk/Traussitten (kultura Doll
keim/Kovrovo) oraz Netcie i Rudaminie (bałtyjska strefa kurhanowa). Okucia końca 
oasa typu sambijskiego stały się także inspiracją dla grupy języczkow atych okuć

78 79i kultur wielbarskiej i przeworskiej (ryc. 11). N aw iązują one do okuć bałtyjskich,

76 Nerman 1935, s. 79, 80, 112, 113, ryc. 485.
77 Godłowski 1995, s. 160, ryc. 7: 16.
78 Cecele, woj. podlaskie, grób 502A (Jaskanis 1974, s. 430,431, ryc. 1; 1996, s. 67, 68, tabi. LXH: 4); 

ilbląg-Pole Nowomiejskie (3 egz.), woj. warmińsko-mazurskie (Blume 1912, s. 57, 58, ryc. 66); Gródek 
Jadbużny (2 egz.), stan. 1C, woj. lubelskie, groby 30, 64 (Kokowski 1986, s. 25; 1995, s. 125, ryc. 90); 
asionowa Dolina, woj. podlaskie, kurhan X (Jaskanis 1958, s. 154-157, ryc. 5); Masłomęcz, stan. 15, 
'oj. lubelskie, grób 140 (Kokowski, Kurzątkowska 1986, s. 12); Modła, woj. mazowieckie, grób 65/81 
jrzymkowski 1986, ryc. 23h); Pierzchały, woj. warmińsko-mazurskie, grób 15 (Bezzenberger 1909b,
110; Blume 1912, s. 57, 58); Szpondowo, woj. mazowieckie (Rudnicki, Trzeciecki 1994, s. 152, 153, 

bl. IV: 6); Uśmierz, stan. 1, woj. lubelskie (Gajewski, Gurba 1975, s. 427, ryc. 4; Bitner-Wróblewska, 
'róblewski 1992).

79 M irków, woj. dolnośląskie, grób (Geschwendt 1936, s. 270, 271, ryc. 2); Ojców, woj. małopol- 
ie  (Mączyńska 1970, s. 202, 204, tabi. I: 22); O lsztyn (6 egz.), woj. śląskie (Szydłowski 1962, s. 313,
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ale ich dekoracja jest znacznie uproszczona i ogranicza się do rzędów wielocen- 
trycznych kól umieszczonych wzdłuż krawędzi przedmiotu. W yjątkowo tym moty
wom tow arzyszą inne, np. ornament wilczych zębów (np. Cecele, grób 502A). Nie
które z okuć pozbawione są  ornamentu (np. Elbląg-Pole Nowomiejskie). Omawiane 
zabytki wykonywano z brązu, przy czym żaden nie był wykładany srebrną blaszką. 
Znany jest także egzemplarz żelazny z wielbarskiego zespołu w Pierzcha- 
łach/Pettelkau, grób 15.

Jak wspomniano wyżej, pojawienie się okuć języczkowatych w kulturze wiel- 
barskiej i kulturze przeworskiej należy wiązać z oddziaływaniami ze środowiska 
bałtyjskiego, co było już  dyskutowane w literaturze80. Zapewne impulsy z prężnie 
rozwijającego się w okresie wędrówek ludów centrum na Półwyspie Sambijskim 
stały się inspiracją dla wielbarskich sąsiadów z obszarów na wschód od dolnej W i
sły oraz z północnego M azowsza. Zwyczaj okuwania pasów szerokimi, płaskimi 
blaszkami z półkolistym zakończeniem  rozszerzył się na południe, na obszar grupy

o «
masłomęckiej i kultury przeworskiej .

SPRZĄCZKI Z METOPĄ U NASADY KOLCA

Kolejnym elem entem  horyzontu sambijskiego (aneks 8 ) są sprzączki z ow alną 
często pogrubioną ram ą oraz m etopą u nasady kolca (Schnallen mit Metopendorn). 
M etopa była zwykle zdobiona rytym ornamentem w formie leżącego krzyża. 
Sprzączki te zaopatrzone są  w czw orokątną skuwkę. Reprezentują typy H38 i H39 
według klasyfikacji R. M adydy-Legutko82, przy czym oba typy różnią się jedynie 
przekrojem  ramy.

Czworokątna skuwka zdobiona była ornamentem stempelkowym w formie rzę
dów kół, półkoli, punktów, wypełnionych trójkątów, umieszczonym wzdłuż krawę
dzi przedmiotu. Pośrodku um ieszczano motyw stylizowanej gwiazdy. Do wyjątków 
należy luźno znaleziony egzem plarz z Kovrova/Dollkeim, gdzie ornament stempel
kowy pokrywa zarówno skuwkę, jak  i kolec sprzączki.

Om awiana kategoria wytworów wykonywana była z brązu, a skuwkę i metopę 
na kolcu wykładano srebrną blaszką. Takie znaleziska pochodzą wyłącznie z kultury 
Dollkeim/Kovrovo (ryc. 12). Ponadto znana je s t także pew na grupa sprzączek z bo-

tabl. IV: 9; 1974, s. 143, 144, tabi. CLXXIV, f-1); Opatów, stan. 1, woj. śląskie (Godłowski 1964, 
s. 146, ryc. 2: 2); Szczedrzyk, woj. opolskie (Szydłowski 1974, s. 25, ryc. V ile); Żabieniec, woj. śląskie 
(Godłowski 1969, s. 138, ryc. 3c).

80 Bitner-Wróblewska 1989, s. 165-172.
81 Niezdobione języczkowate okucia końca pasa zbliżone do typu sambijskiego znaleziono także 

poza obszarem kultur wielbarskiej i przeworskiej, a mianowicie w Nydam, w Danii (Bemmann, Bem- 
mann 1998, s. 150, tabi. 10: 178) oraz w Fintínele, w kulturze czemiachowskiej (Tejral 1987, s. 20, 
ryc. 5: 7).

82 Madyda-Legutko 1987a.
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Ryc. 12. Horyzont sambijski. W ystępowanie sprzączek z m etopą u nasady kolca. A -  egzemplarze ze 
zdobioną skuwką, wykładane srebrną blaszką; B -  egzemplarze ze skuwką niezdobioną lub bez skuwki; 

C -  egzemplarze ze zdobioną skuwką bez srebrnej blaszki. Rys. L. Kobylińska, J. Żabko-Potopowicz

Fig. 12. Samland horizon. Distribution o f buckles with a metope. A -  specimens with decorated ferrule 
and silver inlay; B -  specimens with undecorated ferrule or without ferrule; C -  specimens with decora

ted ferrule without silver inlay. By L. Kobylińska, J. Żabko-Potopowicz
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gatym ornamentem stempelkowym, ale pozbawiona srebrnej blaszki. Tego typu 
okazy zarejestrowano na większym obszarze, w ystępują bowiem nie tylko na terenie 
kultury Dollkeim/Kovrovo, ale również kultury bogaczewskiej, skupiska gołdap
skiego kultury sudowskiej oraz grupy środkowolitewskiej (ryc. 12). Pojedyncze 
znalezisko pochodzi z zachodniej Litwy (Aukśtkiemiai/Oberhof). Szczególną uwagę 
zwraca liczba sprzączek z czw orokątną skuwką i m etopą na kolcu odkryta na jed 
nym z cmentarzysk środkowej Litwy, w Plinkaigalis. Zostały one znalezione w gro
bach szkieletowych, można więc stwierdzić, które należały do garnituru pasa, a które 
służyły do spięcia rzemieni ostróg.

Uproszczone warianty sprzączek z m etopą na kolcu pozbawione są ornamentu 
stempelkowego i srebrnej blaszki bądź w ogóle pozbawione skuwki. Ich rozprze
strzenienie pokrywa się z występowaniem egzemplarzy efektownych, z największą 
koncentracją na obszarze kultury Dollkeim/Kovrovo, kultury bogaczewskiej oraz 
skupiska gołdapskiego kultury sudowskiej (ryc. 12). Pojedyncze rozproszone eg
zemplarze pochodzą z grupy elbląskiej, z grup zachodnio- i środkowolitewskiej, 
a także kultury kurhanów wschodniolitewskich. Daleko poza obszarem ziem bałtyj-

• • • • •83skich znaleziono niezdobiony egzemplarz w Siguls, na Gotlandii , a sprzączkę ze
84zdobioną skuw ką na wielbarskim cmentarzysku w Cecelach, grób 502A .

PODSUMOWANIE

Analizowany powyżej horyzont sambijski obejmuje zapinki z gwiaździstą nóżką 
oraz garnitury pasa złożone z języczkowatych okuć końca pasa typu sambijskiego 
i sprzączek z m etopą u nasady kolca i czw orokątną skuwką. W szystkie te zabytki 
m ają rozbudowany ornament stempelkowy umieszczony na skuwkach sprzączek, na 
okuciach końca pasa oraz na nóżkach i metopach fibul. Motywy zdobnicze powta
rzają się; są  to stylizowane gwiazdy, wielocentryczne koła i półkola, wypełnione 
trójkąty oraz stemple w kształcie litery S. Elementy horyzontu sambijskiego wyko
nywano z brązu i wykładano srebrną blaszką. Te efektowne ozdoby można wiązać 
z w yższą warstwą bałtyjskiego społeczeństwa; w ystępują jedynie w bogato wyposa
żonych grobach, zarówno kobiecych, jak  i męskich.

Rozprzestrzenienie poszczególnych kategorii przedmiotów na ziemiach bałtyj- 
skich zasadniczo pokrywa się (por. ryc. 9, 10, 12). Największe skupisko odnotowa
no w kulturze Dollkeim/Kovrovo, na Półwyspie Sambijskim i w Natangii. Omawia
ny garnitur pasa jest nawet uważany za wyznacznik etniczny stroju sambijskiego85. 
Znacząca liczba omawianych przedmiotów występuje także na Mazurach, w kultu

83 Nerman 1935, s. 79, 80, 112, 113, ryc. w tekście 186.
84 Jaskanis 1996, s. 67, 68, tabi. LXII: 3.
85 Madyda-Legutko 1987b, s. 34.
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rze bogaczewskiej oraz w rejonie Gołdapi, w kulturze sudowskiej. Spośród parad
nych elementów horyzontu sambijskiego, wykładanych srebrną b laszką  jedynie 
zapinki z gwiaździstą nóżką zostały znalezione poza tymi obszarami. W zachodniej 
Litwie tw orzą wyraźne skupisko, kilka egzemplarzy znaleziono nad dolnym  Nie
mnem, a pojedyncze okazy pochodzą z bałtyjskiej strefy kurhanowej, z Olandii 
i Bornholmu.

Poza efektownymi, bogato zdobionymi okazami należącymi do om awianego ho
ryzontu jest też duża grupa ozdób, które pozbawione są  srebrnej blaszki, a ich orna
ment stempelkowy jest bardzo uproszczony lub brak go w ogóle. Te naśladownictwa 
form prestiżowych w ystępują na znacznie szerszym obszarze, przy czym  dotyczy to 
zwłaszcza zapinek z gw iaździstą nóżką i języczkowatych okuć końca pasa. Te 
pierwsze rozprzestrzeniły się szeroko we wschodniej strefie Bałtyku, drugie zaś 
znajdowane są na południe od głównego centrum występowania. Obie kategorie 
uległy przy tym modyfikacjom, czego efektem było powstanie wariantów lokalnych.

Analizowane powyżej grupy przedmiotów, zaliczone przeze mnie do horyzontu 
sambijskiego, traktowane są zgodnie przez badaczy jako wyznaczniki chronologicz
ne wczesnego okresu wędrówek ludów na ziemiach bałtyjskich86. W edług ostatnich 
ustaleń chronologicznych W. Nowakowskiego dla Sambii, ozdoby te są typowe dla 
fazy 5 kultury Dollkeim/Kovrovo, co można synchronizować z interregionalną fa
zą  D87.

Te wcześniejsze ustalenia można nieco uściślić, opierając się na diagramie 
współwystępowania paradnych elementów horyzontu sambijskiego w zespołach 
zwartych z ich głównego centrum występowania, czyli kultury Dollkeim/Kovrovo 
(tab. 6 ). Towarzyszą im przede wszystkim okazy charakterystyczne dla fazy D, jak  
ostrogi grup V III-IX  według K. Godłowskiego88, stożkowate lub półkuliste umba, 
zapinki kuszowate typu Schonwarling/Skowarcz89, smukłe wisiorki rurkowate, bę
benkowe paciorki bursztynowe. Elementy horyzontu sambijskiego współwystępują 
jednak także z wytworami typowymi dla schyłku okresu późnorzymskiego, tzn. 
fibulami kuszowatymi z blaszkowatym zaczepem (Armbrustfibel m it angesetzter 
Nadelhalter), popielnicami wiadrowatymi (Eimerurnen) i zapinkami z trapezowato 
rozszerzoną nóżką (Armbrustfibeln m it sich verbreiterndem Fuji). Szczególną pozy
cję chronologiczną zajmuje zespół z grobu 60 z W arnikam, w którym  obok fibuli 
z trapezowato rozszerzoną nóżką wystąpił tak późny element, jak  zapinka kuszowata 
z poprzeczką na końcu nóżki (Schlufikreuzfibel). Choć ta ostatnia kategoria jest zasad-

86 Godłowski 1970, tabi. XII; 1974, s. 71-73, tabi. VII; Nowakowski 1996, s. 15-54.
87 Nowakowski 1996, tabele XVIa-d.
88 Godłowski 1974, s. 71, 72, tabi. VII.
89 Typ Schonwarling został wydzielony przez M. Schulze-Dorrlamm (1986, s. 650-652, ryc. 72- 

74) dla określenia zapinek kuszowatych z długą, zwężającą się nóżką, zdobioną poprzecznymi żłobkami 
i pełną pochewką, krótszą niż nóżka. Proponuję nieco rozszerzyć to pojęcie i terminem „typ Schonwarling/ 
/Skowarcz” określać wszystkie fibule kuszowate z długą, wąską nóżką i pełną pochewką znacznie 
krótszą od nóżki (por. Bitner-Wróblewska 1992a; 1992b; 2001, s. 33-41).



2 1 0
A. BITNER-W RÓBLEW SKA

T a b e l a  6

Diagram współwystępowania zabytków w grobach z elementami horyzontu sambijskiego (elementy 
horyzontu sambijskiego zacienione). 1 -  zapinka z zaczepem blaszkowatym; 2 -  zapinka z trapezowato 
rozszerzoną nóżką; 3 -  zapinka kuszowata zdobiona pierścieniami; 4 -  paciorek kubookteadryczny;
5 -  okucie końca pasa typu sambijskiego; 6 -  popielnica wiadrowata; 7 -  bursztynowy paciorek 
bębenkowy; 8 -  zapinka z gwiaździstą nóżką; 9 -  umbo stożkowate/umbo półkuliste; 10 -  wisiorek 
rurkowaty; 11 -  ostroga grupy VIII/IX; 12 -  sprzączka z metopą u nasady kolca i czworokątną skuwką;
13 -  dzban typu Murga; 14 -  zapinka typu Schonwarling/Skowarcz; 15 -  zapinka z poprzeczką na

końcu nóżki; 16 -  naszyjnik tordowany

T a b l e  6

Combination diagram for graves with elements o f Samland horizon (Samland horizon elements 
shadowed). 1 -  Armbrustfibel mit angesetzter Nadelhalter; 2 -  trapeze-footed fibula; 3 -  crossbow fibula 
decorated with wire; 4 -  cubooktaedric bead; 5 -  tongue-shaped strap end type Samland; 6 -  bucket
shaped urn (Eimerum); 7 -  drum-shaped amber bead; 8 -  star-footed fibula; 9 -  conical shield- 
boss/semicircular shield-boss; 10 -  pipe-like pendant; 11 -  spur group VIII-IX; 12 -  buckle with a 
metope at the spike base and rectangular ferrule; 13 -  Murga jug; 14 -  type Schonwarling/Skowarcz 
crossbow brooch; 15 -  crossbow fibula with a crosspiece on the foot (SchluBkreuzfibel); 16 -  twisted

necklace

Grób 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Grądy K. • •

Kovrovo 140
Kovrovo 124 • • •

Greibau 63 • • • •

Kovrovo 162 • • • •

L ’jublino 41 • •

Grebieten S. 43 • • • • • •
Greibau 211 • •
Kovrovo 161 • •
Kovrovo 164 • • •
W amikam 15 • •

W amikam 30 • • • • •
W amikam 31 • • • •
Kovrovo 178 • • •
Kovrovo 146 • • • •
Kovrovo 163 • • • • •
W amikam 60 • • • • •
Podgórze 23 • •

niczo charakterystyczna dla późnego okresu wędrówek ludów, to egzemplarz z gro
bu 60 w W arnikam  należy do najwcześniejszych okazów. Jego proporcje bowiem 
oraz obecność metopy na kabłąku są  nietypowe dla fazy E. Z fazą tą  należy nato
miast wiązać zespół z Podgórza/Huntenberg, grób 23, gdzie obok paradnego ele
mentu horyzontu sambijskiego znaleziono tordowany naszyjnik. Takie naszyjniki
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datowane są na początek późnego okresu wędrówek ludów90. Okazuje się zatem, że 
choć zasadniczo elementy horyzontu sambijskiego są charakterystyczne dla fazy D, 
to najwcześniejsze zespoły z tymi wytworami pojawiają się już  w fazie C 3 , co odpo
wiada fazie 4 kultury Dollkeim/Kovrovo. Natomiast najpóźniejsze pochówki datowa
ne są na początki późnego okresu wędrówek ludów. Podobnie przeżywają się uprosz
czone warianty okazów należących do horyzontu sambijskiego, choć w zasadzie rów
nież stanowią wyznacznik chronologiczny wczesnego okresu wędrówek ludów. 
Szczególnie widoczne jest to na przykładzie prostych zapinek z gw iaździstą nóżką91.

W ustaleniu chronologii absolutnej horyzontu sambijskiego pomocne m ogą być 
groby 30 i 31 z Warnikam, gdzie znaleziono toczone dzbany typu Murga. Ceramika 
w stylu Murga, tzw. ceramika typu foederaten, była szeroko rozpowszechniona 
w południowo-wschodniej Europie, koncentrując się przede wszystkim na M ora
wach i południowo-wschodniej Słowacji92. W miejscowości Bíña na Słowacji dzban 
typu M urga służył jako pojemnik na solidy. Zawierał 108 monet, z których najpóź
niejsza, Teodozjusza II, została wybita w 443 r . 9 3  W edług J. Tejrala ceramikę typu 
Murga można uważać za wyznacznik jego horyzontu D2 /D 3 i datować na drugą 
i trzecią ćwierć V w . 9 4  Takie też daty bezwzględne można przyjąć dla rozwiniętych 
form horyzontu sambijskiego, jakie reprezentują zapinki z gw iaździstą nóżką od
kryte w grobach 30 i 31 w Warnikam.

SYNCHRONIZACJA CHRONOLOGII BAŁTYJSKO-SKANDYNAW SKIEJ

W ydzielenie i zdefiniowanie horyzontu Sosdala i horyzontu sambijskiego, 
obejmujących określone kategorie efektownych, prestiżowych wytworów bogato 
zdobionych stempelkami, to jedynie wstępny, choć podstawowy etap postępowania 
badawczego przed próbą synchronizacji chronologii bałtyjsko-skandynawskiej we 
wczesnej fazie okresu wędrówek ludów. Analiza poszczególnych elem entów obu 
horyzontów w ich kontekście archeologicznym pozwoliła następnie na wydzielenie, 
w ramach każdego z tych horyzontów, wzajemnie synchronicznych trzech faz chro
nologii względnej (ryc. 13).

Fazę 1 horyzontu sambijskiego reprezentują klasyczne zapinki z gw iaździstą 
nóżką oraz garnitury pasa złożone ze sprzączek z m etopą u nasady kolca i języcz- 
kowatych okuć końca pasa typu sambijskiego. Takie garnitury pasa są także cha
rakterystyczne dla fazy 2, obok rozwiniętych form fibul z gw iaździstą n óżką  N aj
późniejsze zapinki tego typu wyznaczają fazę 3 horyzontu sambijskiego.

90 Tischler, Kemke 1902, tabi. XV: 9, 10, 13.
91 Bitner-Wróblewska 1991b.
92 Tejral 1982, s. 156-160, ryc. 58, 59; 1986, s. 123-126, ryc. 12: 3, 6, 7; 13: 1; 14, 15; 16: 3, 4, 6 -  

8; Pieta 1988, s. 391-394.
93 Tejral 1988, s. 286.
94 Tejral 1988, s. 273-286, 295.
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H0STENTORP

Konstancjusz II 
(337-361)

Walens
(364-378)

Gracjan-Honoriusz 
(375-383) (395-423)

TORSTORP
VESTERBY

Konstancjusz II 
(340-351)

HORYZONT SOSDALA

Faza 3

HORYZONT SAMBIJSKI

Faza 3

Faza 2

Faza 1

Faza 2

Ryc. 13. Diagram korelacji horyzontów Sosdala i sambijskiego. Rys. L. Kobylińska, J. Żabko-Poto-
powicz

Fig. 13. A correlation diagram of Sosdala and Samland horizons. By L. Kobylińska, J. Żabko-Poto-
powicz

Początek skandynawskiego horyzontu Sosdala określają fibule blaszane typu 2 
(bez wyobrażeń główek zwierzęcych w profilu) oraz zawieszki szpulowate i za
wieszki w kształcie tarczy. Te dwie ostatnie kategorie występują także w następnej 
fazie 2  omawianego horyzontu, kiedy to pojaw iają się zapinki blaszane z główkami 
zwierzęcymi w profilu (typ 3) i zawieszki pelta-kształtne. Faza 3 horyzontu Sosdala
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jest reprezentowana przez najpóźniejsze fibule blaszane z przedstawieniem  główek 
zwierzęcych w profilu.

Powyższą chronologię względną powiązać można z datami absolutnymi opiera
jąc się na skandynawskich zespołach z monetami. Elementy typowe dla fazy 1 hory
zontu Sosdala współwystępowały w grobie z Torstorp Vesterby z silikw ą Konstan- 
cjusza II (340-351). Zabytki z fazy 2 m ogą być datowane na koniec IV w. -  począ
tek wieku V zgodnie z chronologią najpóźniejszej monety ze skarbu z H 0 stentorp, 
Niestety, bałtyjskim okazom horyzontu sambijskiego nie tow arzyszą monety, o ich 
datowaniu absolutnym można więc wnioskować jedynie pośrednio, na podstawie 
zespołów z ceram iką typu M urga oraz skarbu z Fromborka95. Chronologia bez
względna tych pierwszych została omówiona powyżej. Skarb rzem ieślnika z From
borka nie zawierał wprawdzie żadnych elementów horyzontu sambijskiego, ale 
znaleziono tam zapinki kuszowate z d łu g ą  w ąską n óżką  typów Schonwarling/ 
/Skowarcz i Dollkeim/Kovrovo96, które często towarzyszą interesującym  nas oka
zom zdobionym stempelkami z fazy 2 horyzontu sambijskiego. Skarb z Fromborka 
datowany jest solidem Teodozjusza II, wybitym w 430 r.97, co pozwala synchroni
zować tę fazę z fazą 2 skandynawskiego horyzontu Sosdala.

Zsynchronizowanie faz względnych obu horyzontów dało możliwość zbudow a
nia skorelowanej sekwencji okazów bałtyjskich i skandynawskich, a tym samym 
zaproponowania porównywalnego systemu chronologii względnej dla tych obsza
rów (ryc. 14). W ydzieliłam sześć faz: faza 0 poprzedza pojawienie się horyzontów 
sambijskiego i Sosdala, fazy 1-3 odpow iadają omawianym horyzontom, fazy 4 i 5 
są ich sukcesorami.

Dla fazy 0 na ziemiach bałtyjskich charakterystyczne są  kuszowate zapinki z tra- 
pezowato rozszerzoną nóżką oraz najwcześniejsze fibule typów Schonwarling/ 
/Skowarcz i Dollkeim/Kovrovo. Skandynawską fazę 0 reprezentują najstarsze za
pinki blaszane i egzemplarze typów Gudumholm i Nydam. Faza 1 zapoczątkowuje 
horyzont Sosdala i horyzont sambijski. Na ziemiach bałtyjskich pojawiają się kla
syczne zapinki z gw iaździstą nóżką oraz garnitury pasa złożone ze sprzączek z me
topą u nasady kolca i języczkowatym i lub dziobowatymi okuciami końca pasa. Fi
bule typów Schonwarling/Skowarcz i Dollkeim/Kovrovo pozostają nadal w użyciu. 
Tym ozdobom i częściom stroju tow arzyszą elementy uzbrojenia, jak  kopulaste 
umba i groty włóczni zbliżone do typów X III-X IV  według P. Kaczanowskiego98.

95 Peiser, Kemke 1914; Godłowski 1970, s. 41, 56; 1972, s. 68; 1981, s. 108, 109.
96 Termin „typ Dollkeim/Kovrovo” wprowadziłam dla określenia zapinek kuszowatych z długą, 

wąską nóżką i pełną pochewką o długości nóżki (por. Bitner-Wróblewska 1992a; 1992b; 2001, s. 4 1 - 
52). Stanowią one dalszy etap rozwoju egzemplarzy z krótką pochewką typu Schonwarling/Skowarcz.

97 We wcześniejszej literaturze data wybicia interesującej nas monety została określona na 448 r. 
n.e. (Peiser, Kemke 1914; Bolin 1926, s. 207; Godłowski 1972), jednak według nowszych ustaleń solid 
z Fromborka z inskrypcją VOT XXX M VLT XXXX  został wybity już  ok. 430 r. (Godłowski 1981, s. 86 
przyp. 15, tam wcześniejsza literatura).

98 Kaczanowski 1995.
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W śród skandynawskich okazów z fazy 1 są  zapinki blaszane typu 2, zawieszki 
szpulowate, zawieszki w kształcie tarczy, fibule typów Schonwarling/Skowarcz 
i B ornholm ", a także wariant przejściowy typu D ollkeim /Kovrovo100. Faza ta jest 
również reprezentowana przez gotlandzkie ażurowe okucia końca pasa, zapinki 
z trójkątną nóżką i guzkami na główce, fibule kabłąkowe z półkolistą g łów ką grze
bienie z dzwonowatym uchwytem oraz zapięcia mankietowe (clasps button) typu 
B I 101.

W fazie 2 na ziemiach bałtyjskich nadal pozostają w użyciu opisane wyżej gar
nitury pasa oraz zapinki kuszowate typów Schonwarling/Skowarcz i Dollkeim/ 
/Kovrovo, w tym egzemplarze z ornamentem reliefowym. Ponadto występują tam 
rozwinięte fibule z gw iaździstą nó żk ą  a wśród atrybutów wojownika pojawiają się 
ostrogi grup VIII i IX według K. G odłowskiego102. Z zabytkami bałtyjskimi z tej 
fazy w spółwystępują dzbany typu M urga oraz szklane puchary typu Snartemo. Te 
ostatnie tow arzyszą także skandynawskim okazom z fazy 2. W Skandynawii fazę tę 
wyznaczają zapinki typu Dollkeim/Kovrovo, fibule blaszane typu 3, zawieszki pelta- 
kształtne, naczynia wiaderkowate (bucket-shaped pots) oraz zapinki krzyżowe. 
W śród tych ostatnich są egzemplarze z gw iaździstą lub łopatkowatą nóżką103, przy 
czym łopatkow atą nóżkę m ają także inne typowe dla tej fazy fibule, tzw. typ 
Horr/K vassheim 104. Zawieszki w kształcie tarczy, zawieszki szpulowate i zapinki 
typu Bornholm  nadal pozostają w użyciu. W śród innych elementów stroju wystę
pują sprzączki z pogrubioną ow alną ram ą i prostokątną skuwką. Uzbrojenie repre
zentują okucia pochwy miecza typu Snartemo, umba stożkowate z krótkim kolcem, 
smukłe groty oszczepów i groty włóczni z zadziorami.

Fazę 3 charakteryzują na ziemiach bałtyjskich najpóźniejsze zapinki z gwiaździ
stą  nóżką, podczas gdy w Skandynawii w ystępują wówczas najmłodsze egzemplarze 
fibul blaszanych typu 3. Pojaw iają się tam także zapinki reliefowe z przedstawie
niami główek zwierzęcych w profilu, szpile ptasie i wąskie okucia języczkowate. 
W Skandynawii nadal są w użyciu krzyżowe fibule z gw iaździstą lub łopatkowatą 
nó żk ą  zapinki typu Horr/Kvassheim oraz naczynia wiaderkowate.

99 Termin „typ Bornholm” zaproponowałam na określenie zapinek kuszowatych z długą, wąską 
nóżką i pełną pochewką, znacznie krótszą od nóżki, zaopatrzonych w wydatny guzek na główce, znacz
nie wystający poza sprężynkę (Bitner-Wróblewska 2001, s. 52-55). Fibule takie można traktować jako 
wyznacznik etniczny stroju bornholmskiego w okresie wędrówek ludów (Klindt-Jensen 1957). Na 
ziemiach polskich znalezione zostały w grupie dębczyńskiej, grobie I z Głuszyna (Machajewski 1992b, 
s. 75, ryc. 5A: 1, 2; 1995, s. 203-206, ryc. 18: 1, 2).

100 W ariant przejściowy ilustruje przekształcenie zapinek typu Schonwarling/Skowarcz w egzem
plarze typu Dollkeim/Kovrovo; obejmuje fibule kuszowate z długa, wąską nóżką i wydłużoną pochew
ką, jednak nieco krótszą od nóżki (Bitner-Wróblewska 2001, s. 41-43).

101 Hines 1993, s. 12-34.
102 Godłowski 1970, s. 8-9.
103 Bitner-Wróblewska 1995, ryc. 7, 9, 10.
11)4 Termin „typ Horr/Kvassheim” wprowadziłam dla określenia zapinek z łopatkowatą nóżką 

i czworokątną tarczką na główce (Bitner-Wróblewska 1995, ryc. 8 b-d; 2001, s. 70-74).
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Wśród bałtyjskich materiałów typowych dla fazy 4 są najpóźniejsze warianty fi
bul kuszowatych typu Dollkeim/Kovrovo, naszyjniki tordowane, naczynia flaszo- 
wate, bransolety z pogrubionymi końcami i najwcześniejsze egzemplarze trójpalcza- 
stych fibul płytkowych (Biigelfibeln m it dreilappiger Kopfplatte). W Skandynawii 
z fazy 4 znane są zapinki typu Horr/Kvassheim i ich derywaty z ornam entyką wyci
naną  fibule reliefowe oraz brakteaty typu D.

Fazę 5 reprezentują na ziemiach bałtyjskich najpóźniejsze warianty fibul z ło
patkowatą nóżką typu IIIB, zapinki typu D aum en/Tum iany10 5 i egzem plarze płyt
kowe. Garnitury pasa złożone są ze sprzączek z krzyżowym kolcem  (Kreuz- 
dornschnalle) i wąskich, lancetowatych okuć końca pasa (lanzettfórmige Riemen- 
zungeń). Fazę 5 w Skandynawii w yznaczają zapinki z tarczką na kabłąku (disc-on- 
bow) oraz fibule równoramienne. W ystępują wówczas także najpóźniejsze egzem 
plarze typu Horr/Kvassheim.

Zaproponowany system chronologii względnej zsynchronizowałam  następnie 
z periodyzacją interregionalną (por. ryc. 1, 14). Dla ziem bałtyjskich faza 0 odpo
wiada fazie C3, fazy 1-3 można korelować z fazą D, faza 4 jest przejściowa pom ię
dzy wczesnym i późnym okresem wędrówek ludów (fazami D i E), podczas gdy 
faza 5 odpowiada późnemu okresowi wędrówek ludów. M ateriał skandynawski 
został zsynchronizowany z duńskim systemem chronologicznym  jako najpełniej
szym i najbardziej rozbudowanym dla Skandynawii. Faza 0 może być skorelowana 
z fazą C 3 , podczas gdy faza 1 koresponduje ze stadium przejściowym między schył
kiem okresu wpływów rzymskich (fazą C3) a początkiem  wczesnego okresu ger
mańskiego (Early Germanie Iron Age). Fazy 2 -4  odpow iadają wczesnemu okresowi 
germańskiemu, natomiast faza 5 jest synchroniczna z późnym okresem  germańskim 
(Late Germanie Iron Age).

UW AGI KO Ń CO W E

Morze Bałtyckie w różnych epokach, w tym także w okresie wędrówek ludów, 
bardziej łączyło niż dzieliło ludy zamieszkujące jego wybrzeża. Badanie tych w za
jem nych kontaktów to jedno z najciekawszych problemów badawczych, wymaga 
jednak jak najbardziej precyzyjnego uchwycenia analizowanych zjawisk w czasie. 
Aby spełnić ten wymóg konieczna jest synchronizacja różnych systemów chronolo
gicznych. Powyżej przedstawiłam propozycję takiej synchronizacji dla ziem bałtyj
skich i Skandynawii, opartej na wspólnym dla tych obszarów zjawisku ornamentyki 
stempelkowej. W ydzielone przeze mnie horyzonty zabytków zdobionych stem pel
kami -  horyzont Sosdala i horyzont sambijski -  pozwoliły na zbudowanie porów
nywalnego systemu chronologii względnej dla Skandynawii i południowo- 
wschodnich wybrzeży M orza Bałtyckiego.

105 Bitner-Wróblewska 2000, s. 187-189, ryc. 4-8.
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Dzięki temu znacznie bardziej dynamiczne stały się badania nad powiązaniami 
stylistycznymi w basenie Bałtyku, umożliwiając uchwycenie źródła inspiracji 
w rozprzestrzenianiu się mody na określony typ ozdób1116. Na przykład zapinki ku
szowate typu Schonwarling/Skowarcz pojawiły się w Skandynawii pod wpływem 
wzorów bałtyjskich, przy czym można je  tam datować znacznie wcześniej, niż do-

107 108tychczas sądzono . Niekwestionowane w starszej literaturze , choć później za
pomniane, wywodzenie fibul krzyżowych z tarczką na nóżce od bałtyjskich zapinek 
z gwiaździstą lub łopatkowatą nóżką109 zyskało dodatkowy argument chronologiczny.

Uzyskane wyniki korelacji chronologii pozwalają także na dostrzeżenie nieco od
miennego rytmu przemian kulturowych po obu stronach Morza Bałtyckiego. O ile dla 
ziem bałtyjskich przejście pomiędzy okresem wpływów rzymskich a wczesną fazą 
okresu wędrówek ludów jest dobrze czytelne w materiale archeologicznym, o tyle w 
Skandynawii jest to słabo uchwytne. Z kolei w materiale skandynawskim bardzo jasno 
rysuje się granica między wczesnym a późnym okresem germańskim, która to granica 
pozostaje słabo czytelna na ziemiach bałtyjskich. Datowanie końca zjawisk typowych 
dla okresu germańskiego ( -  okresu Vendei) przyjmuje się w Skandynawii zwyczajo
wo na rok 793"°, podczas gdy u południowo-wschodnich wybrzeży Bałtyku horyzont 
cmentarzysk i wytworów charakterystycznych dla okresu wędrówek ludów zanika w 
ciągu VII stulecia111. Ten odmienny rytm przemian nie jest kwestią różnic terminolo
gicznych czy metodycznych, lecz wynika z zupełnie innej sytuacji kulturowej po obu 
stronach M orza Bałtyckiego. Pojawienie się Słowian112 w bezpośrednim sąsiedztwie 
ziem bałtyjskich zmieniło bowiem dotychczasowe powiązania dalekosiężne tych ob
szarów i spowodowało istotne zmiany kultury i obrzędowości Bałtów113.

ANEKS

A N EK S 1. PA R A D N E R Z Ę D Y  K O Ń SK IE

Fulltofta, Fulltofta, Skania, Szwecja -  Norberg 1931, s. 105-108, ryc. 2-3; Fabech 1991a, s. 126— 
128, ryc. 4.

Sosdala, Mejlby, Skania, Szwecja -  LUHM 25570; Forssander 1937, ryc. 1-3; Fabech 1991a, 
s. 123-126, ryc. la -c .

Vennebo. Roasjo, Vastergotland, Szwecja -  Salin 1904, ryc. 362, 372; Fabech 1991a, s. 128, ryc. 
5a-b.

106 Por. szerzej Bitner-Wróblewska 2001.
107 Nerman 1935.
108 Shetelig 1906.
109 Bitner-Wróblewska 1995.
110 Data najazdu na Lindisfame (por. From Viking 1992; Vikings 2000).
111 Kowalski 2000.
112 Parczewski 1997.
113 Okulicz 1986; Dućic 1990.
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A N E K S 2. Z A W IE S Z K I P E L T A -K S Z T A Ł T N E

SZWECJA
Finnestorp, Larv, Vastergotland -  Hagberg 1957, s. 112, 113, ryc. 3.
Fulltofta, Fulltofta, Skania (2 egz.) -  LUHM 14080; Norberg 1931, s. 105, ryc. 3.
Sosdala, Mejlby, Skania -  LUHM 25570; Norberg 1931, s. 107, ryc. 9; Forssander 1937, ryc. 3. 
Vennebo, Roasjò, Vastergotland -  Salin 1904, ryc. 362.

DANIA
H0stentorp, Frerslev, Ringsted -  Voss 1955, s. 187, 188, ryc. 6 .
Nydam, Nyb0 l, S0 nderborg -  Crumlin-Pedersen 1996, s. 4, ryc.; Rieck 1996, s. 6 .
Sejlflod, Alborg, groby DI, IZ (łącznie 4 egz.) -  ÁHM 669, x 1068, x 1069, x 1284, x 1285; Niel

sen 2000, s. 67, 6 8 , 124-126.

NORWEGIA
Birkeland, Birkenes, Aust-Agder, grób (ca 16 egz.) -  Rygh 1885, s. 6 , ryc. 272; Reichstein 1975, 

s. 117, tabi. 14 (tam wcześniejsza literatura).
Skreros, Vegusdal, Aust-Agder, grób (ca 6  egz.) -  Reichsten 1975, s. 117, tabi. 133 (tam wcze

śniejsza literatura).
Veien, Norderhov, Buskerud, grób (2 egz.) -  Rygh 1885, s. 7, ryc. 200d; Reichstein 1975, s. 116, 

tabi. 12 1 .
NIEMCY

Bosau, Holsten, grób -  Gebers, Hinz 1977, s. 19, ryc. 5: 1-2; 6 ; 4, 6 .

A N EK S 3. Z A P IN K I BLA SZA N E 

Zapinki blaszane -  typ 2

DANIA
Bàstrup, 0ste r Snede, Vejle -  Áberg 1924, s. 11, 77, ryc. 29.
Enderupskov, Gram, Haderslev, grób 136 -  HAM 1053 x 22106; Ethelberg 1986, s. 67, 6 8 , ryc. 45. 
Gudumholm, Romdrup, Àlborg, grób -  Lund Hansen 1971, DK 40.
Hjemsted, Sk;erb:ek, Haderslev, grób 303 (2 egz.) -  HAM 1004, x 992, x 1000; Ethelberg 1986, 

s. 148-151.
Lime, Lime, Viborg, grób -  Lund Hansen 1971, DK 41.
Nyrup, H0jby, H olbsk, grób -  Lund Hansen 1971, DK 42.
Sejlflod, Alborg, groby OO, U (łącznie 3 egz.) -  ÀHM 669 x 1413, x 1099, x 2001; Nielsen 2000, 

s. 38, 39, 135-137.
Torstorp Vesterby, Torslunde, Sm0 rum, K0 benhavn, grób -  NMC 135/90; Fonnesbech-Sandberg 

1990; 1993, s. 179.

NORWEGIA
Gràlum, Tune, 0stfold, grób -  archiwum U. Lund Hansen*.
Hàland, Lye, Jaren , Rogaland -  Áberg 1924, s. 10, 76 
Kvassheim, Ha, Jaeren, Rogaland -  Áberg 1924, s. 10, 77.
Nikkelverket (Fossvik), Evje, Aust-Agder, grób -  Reichstein 1975, s. 117, tabi. 6 : 1-8.

* Chciałabym podziękować prof. Ulli Lund Hansen za możliwość skorzystania z jej archiwum.
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SZWECJA

Kristianstad, Kristianstad, Skania -  Áberg 1924, s. 1, 76, ryc. 27.
Torestorp, Brun, Vastergotland -  Áberg 1924, s. 11, 77, ryc. 30

Zapinki blaszane -  typ 3

DANIA
Kvarml0se, T0 ll0 se, Holbaek, grób (2 egz.) -  Lund Hansen 1970, s. 64, 65, ryc. 1, 2, 8-13; 1971, 

DK 44.
Mejlby, Brorstrup, Álborg, grób (2 egz.) -  Lund Hansen 1971, DK 43.
Sejlflod, Álborg, grób DI -  ÁHM 669 x 1065; Nielsen 2000, s. 67-69.

NORWEGIA

Eidsten, Brunlanes, Vestfold, grób -  Áberg 1924, s. 12, 77, ryc. 33.
Roligheden, Hedrum, Vestfold, grób -  Áberg 1924, s. 12, 77, ryc. 36.

SZWECJA

Bruarebacka, Ottum, Vastergotland -  Áberg 1924, s. 12, 77, ryc. 34.

A N EK S 4. Z A W IE S Z K I W  K SZ T A Ł C IE  TA R C ZY

NORWEGIA

Erga, Klepp, Rogaland, grób -  SMÁ 1947, s. 146, 147: Magnus 1975, s. 51, ryc. 22.
Gjone, Kvelde, Hedrum, Vestfold, grób -  AB 1902, s. 344, 345; Magnus 1975, s. 49, 50, ryc. 19. 
Hol, Inder0 ya, S. Tr0ndelag, grób -  Oldt. II 1912, s. 48-57; Magnus 1975, s. 52, 53, ryc. 24.
Hole, Grytens, Romsdalen, More & Romsdal, grób -  archiwum U. Lund Hansen.
Horr, Há, Rogaland -  AB 1891, s. 146; Magnus 1975, s. 52, ryc. 23.
Krosshaug, Klepp, Rogaland, grób -  Magnus 1975, s. 47, ryc. 17.
M j0lhus vestre, Froland, Aust-Agder, grób -  UOÁ 1962, s. 229, 230; Magnus 1975, s. 50, ryc. 20. 
Nordre Rostad. Rolvs0 y, Tune, 0stfold, grób -  AB 1880, s. 186; Magnus 1975, s. 49, ryc. 18. 
Skreros, Vegusdal, Aust-Agder, kurhan 2 (2 egz.) -  Oldt. VI 1917, s. 152-153; Oldt. VIII 1918, 

s. 227-230; Magnus 1975, s. 50, 51, ryc. 21.

DANIA

H0stentorp, Frerslev, Ringsted, skarb (8  egz.) -  Voss 1955, s. 189-190, ryc. 8-9.
Linderup Mark, Berglum, Hjórring -  Voss 1955, s. 190 przyp. 113.
Mejlby, Árs, Álborg, grób (2 egz.) -  Lund Hansen 1971, DK 43.
M elsted, Gudhejm, Bornholms 0ster, Bornholm, grób 8 -  NMC 2947; Klindt-Jensen 1957, s. 234, 

nr 8 .
Ràbjerg, Horns, Hj0 rring -  O. Voss 1955, s. 190 przyp. 113.
Redbjerg/Tornbygàrd, Klemensker, Bornholm -  BMR 1611 x 18.
Sejlflod, Álborg, groby OO, TR -  ÁHM 669 x 1410, x 1459; Nielsen 2000, s. 135-137, 177-179. 

A N E K S 5. Z A W IE S Z K I S Z P U L O W A T E

NORWEGIA

Dyster, Ás, Akershus (2 egz.) -  Lund Hansen 1971, DK 40.
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Gjerla, Stokke, Vestfold, grób przemieszany -  Lund Hansen 1971, DK 40; Straume 1987, s. 83- 
85, tabi. 26, 8.

Hol, Inder0 ya, S. Tr0 ndelag, grób -  Oldt. II 1912, s. 48-57; archiwum U. Lund Hansen.
Kvassheim, Hà, Jieren, Rogaland, kurhan 30 (3 egz.) -  (według G. Lillehammer = kurhan 77);

B.5297; Áberg 1956, s. 183, ryc. 196, 208; Lillehamer 1996, s. 172, tabi. 12 d.
Langlo, Stokke, Vestfold, kurhan 21 (3 egz.) -  Rygh 1885, s. 14, ryc. 281; Áberg 1956, s. 182, 

184.
Ndr. Fevang, Sandefjord, Vestfold -  Lund Hansen 1971, DK 40.
Saetrang, Norderhov, Buskerud, grób (2 egz.) -  Rygh 1885, s. 8, 9; Áberg 1956, s. 183, 185, ryc.

195; Slomann 1959, s. 18.
Tokkedalen, Mo, Bratsberg, Telemark -  Lund Hansen 1971, s. DK 40.
Tu, Klepp, Ja:ren, Rogaland, grób -  Áberg 1956, s. 184, przyp. 218.
Veiberg, Nordalen, Mòre & Romsdal, grób -  Áberg 1956, s. 184, przyp. 217.

DANIA

Dania, m. n. -  Nielsen 1997, s. 32, ryc. 3: 7.
Fannerup, Djurs N0rre, Randers -  Áberg 1956, s. 182; Nielsen 1997, s. 31.
Gudumholm, Fleskum, Álborg, grób -  Lund Hansen 1971, DK 40.
Mejlby, Árs, Álborg -  Lund Hansen 1971, DK 43.
Nydam, Nyb0l, Sonderborg -  Engelhardt 1865, s. 64, tabi. V, 17; Áberg 1956, s. 182.
Sejlflod, Álbork, groby IM, NT -  Nielsen 1997, s. 21, 31, ryc. 3: 1 ,5; 2000, s. 111-114, 130, 131. 
Torstorp Vesterby, Torslunde, Sm0 rum, K0benhavn, grób -  NMC 140/90; Fonnesbech-Sandberg 

1990; 1993, s. 179.
Vrangstrup, Houlbjerg, Viborg -  Kaul 1990, s. 7-10, ryc. 2, 3.

SZWECJA
Fullero, Gammla Uppsala, Uppland, grób -  Arwidsson 1948, s. 41 —44.
Havor, Hablingbo, Gotlandia, grób 165 -  Nerman 1935, s. 7, ryc. 99.
Riira sn., Bohuslan, grób (3 egz.) -  Áberg 1956, s. 184, ryc. 197, 198.

A N EK S 6. Z A P IN K I K U SZ O W A T E  Z  G W IA Ź D Z IS T Ą  N Ó Ż K Ą  

Egzemplarze brązowe wykładane srebrną blaszką

KULTURA DOLLKEIM/KOVROVO
b. Grebieten, raj. Zelenogradsk, Rosja, grób S. 43 -  Heydeck 1888, s. 240, tabi. VIII; Áberg 1919, 

s. 159.
b. Greibau, raj. Zelenogradsk, Rosja, grób 210 (2 egz.) -  Tischler, Kemke 1902, s. 32, tabi. IV: 8; 

Áberg 1919, s. 159.
Kovrovo/Dollkeim, raj. Zelenogradsk, Rosja, groby 161, 162, 164 (łącznie 5 egz.) -  Tischler, 

Kemke 1902, s. 24, tabi. IV: 3, 6, 7; Áberg 1919, s. 158.
L ’jublino/Serappen, raj. Zelenogradsk, Rosja, grób 41 -  Áberg 1919, s. 160. 
Orechovo/Schuditten, raj. Zelenogradsk, Rosja -  Bezzenberger 1909a, s. 44; Áberg 1919, s. 160. 
Pionerskij-Zareije “Gora Velikanov’TRantau “Hünneberg” , raj. Zelenogradsk, Rosja -  Áberg 

1919, s. 160.
Sambia m. n., Rosja (2 egz.) -  Áberg 1919, s. 160.
b. Warnikam, raj. Bagrationovsk, Rosja, groby 15, 30, 31 -  Tischler, Kemke 1902, s. 42, 43, tabi. 

IV: 1, 4, 5; Áberg 1919, s. 160, 161.
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KULTURA BOGACZEW SKA

Gęsiki/Meisterfelde, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, grób 59 -  archiwum Muzeum W. Kę
trzyńskiego, Kętrzyn.

Miętkie/Mingfen, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, grób 273 -  Áberg 1919, s. 161. 
Wyszembork/WeiBenburg, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, stan. 4a -  niepublikowane mate

riały z badań W. Nowakowskiego i P. Szymańskiego, IAUW.

GRUPA ZACHODNIOLITEW SKA

Aukśtkiemiai/Oberhof, raj. Klaipeda, Litwa, groby 132, 399, 400 -  Áberg 1919, s. 162, ryc. 19. 
ę e is tau ti, raj. Liepaja, Łotwa, grób 2 -  Latvijas PSR ... 1974, s. 146, tabi. 40: 16-27.
Paparciai, raj. Skuodas, Litwa -  informacja ustna V. Śimćnasa, Uniwersytet Wileński.
Rudaiciai, raj. Kretinga, Litwa, stan. I, groby 5, 18, 20, znal. luźne -  VDKM inw. 1699: 13-35, 

80-86, 87-92, inw. 1701: 12; Michelbertas 1968, s. 89, 96-98, 102, ryc. 4; 5: 1; 8: 3. 
Śernai/Schernen, raj. Klaipeda, Litwa -  Áberg 1919, s. 162.
Tübausiai, raj. Kretinga, Litwa, grób 53 -  VDKM inw. 1578: 80; Rimantienè 1968, s. 193, ryc. 12: 

7-9 .

GRUPA DOLNONIEM EŃSKA

b. Bendiglauken, raj. Neman, Litwa (2 egz.) -  Áberg 1919, s. 161, ryc. 20.
Rambynas/Rombinus, raj. Śilute, Litwa -  Áberg 1919, s. 162.
Vidgiriai, raj. Śilute, Litwa, grób 7 -  Volkaité-Kulikauskienè, Jankauskas 1992, s. 143-144, 

ryc. 10.

KULTURA SUDOW SKA, SKU PIEN IE GOŁDAPSKIE

Boćwinka/Alt-Bodschwingken, woj. warmińsko-mazurskie, Polska -  Stadie 1919a, s. 440; Áberg 
1919, s. 161.

Grunajki/Gruneyken, woj. warmińsko-mazurskie, Polska -  Virchov 1871, s. 9-11; Áberg 1919, 
s. 161.

KULTURA SUDOW SKA, SKUPIENIE SUW ALSKIE

Netta, woj. podlaskie, Polska, stan. I, grób 106B -  PMA/IV/364; Bitner-Wróblewska 1991b, s. 82, 
tabi. III: 8.

GRUPA CM ENTARZYSK PŁASKICH ŻMUDZI

Sauginiai, raj. Śiauliai, Litwa, grób 24 -  Merkevićius 1974, s. 62, ryc. 9: 1; 1984, s. 49, 50, 55, 60, 
ryc. 11.

SKANDYNAW IA

Agerbygàrd/Bakkegàrd, 0sterlars, Bornholm, Dania -  BMR 1523x9; Bitner-Wróblewska 1994, 
s. 89-90, ryc. 1.

Lenstad, Torslunda, Olandia, Szwecja -  SHM 5869; Áberg 1919, s. 42; Bitner-Wróblewska 1996, 
s. 76, ryc. 3.

Lundegárd, Koping, Olandia, Szwecja -  SHM 7677; Áberg 1919, s. 42; Bitner-Wróblewska 
1996, s. 76-77, ryc. 4.

Olandia, m. n., Szwecja -  SHM 9925:6; Áberg 1923, s. 126, 127 przyp. 1; Bitner-Wróblewska 
1996, s. 77, ryc. 5.

Òvre Aleback, Gàrdby, Olandia, Szwecja -  KLM 2165; Áberg 1919, s. 42; Bitner-Wróblewska 
1996, s. 77, ryc. 6.
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KULTURA CM ENTARZYSK TYPU TA RA ND  (ZIEM IE FIŃSKIE)

Pikkjarve/Langensee, raj. Pòlva, Estonia -  KAR 1896, s. 33, tabi. 5: 14.
Notsjò, Urjala, Hame, Finlandia (2 egz.) -  Hackman 1905, s. 71, 72, tabi. 3: 5; Kivikoski 1947, 

ryc. 204.

KULTURA W IELBARSKA

Pruszcz Gdański/Praust, woj. pomorskie, Polska, stan. 5, grób 1 -  Glombowski 1926, s. 22, 23; 
La Baume 1934, s. 154, 155, tabi. 75; Abramowicz 1959, tabi. 16.

Egzemplarze brązowe bez srebrnej blaszki

KULTURA DOLLKEIM /KOVROVO

Berezovka/GroB Sausgarten, raj. Bagrationovsk, Rosja, grób 14 -  Stadie 1919c, s. 445. 
Cerniachovsk/Insterburg, raj. loco, Rosja, grób 7 -  Grunert 1937, s. 57, ryc. 86. 
b. Grebieten, raj. Zelenogradsk, Rosja, groby N. 6, N. 95, N. 104 (2 egz.), N. 112, N. 151, S. 33 -  

Bujack 1888, s. 202, 214-217, 221; Heydeck 1888, s. 239. 
b. Greibau, raj. Zelenogradsk, Rosja, groby 63, 216, 219 -  Tischler, Kemke 1902, s. 29, 32, tabi.

IV: 2; Áberg 1919, s. 159.
Iskovo/Ringels, raj. Zelenogradsk, Rosja, grób 5 -  Peiser 1909, s. 317; Áberg 1919, s. 160. 
Kovrovo/Dollkeim, raj. Zelenogradsk, Rosja -  Áberg 1919, s. 158.
L ’jublino/Serappen, raj. Zelenogradsk, Rosja, grób 13 -  Tischler, Kemke 1902, s. 36; Áberg 

1919, s. 160.
Mochovoje/Kaup-Wiskiauten, raj. Zelenogradsk, Rosja -  archiwum F. Jakobsona*; Áberg 1919, 

s. 159.
Nalikajmy/Liekeim, woj. warmińsko-mazurskie, Polska-Á b e rg  1919, s. 161. 
Ochotnoje/Bieskobnicken, raj. Zelenogradsk, Rosja -  Áberg 1919, s. 158.
Ozerovo/Transsau, raj. Zelenogradsk. Rosja (2 egz.) -  Áberg 1919, s. 160.
Parkoszewo/Perkau, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, grób 78 -  archiwum F. Jakobsona;

Áberg 1919, s. 161.
Pereslavskoje/Drugehnen, raj. Zelenogradsk, R osja-Á b e rg  1919, s. 159.
Povarovka/Kirpehnen, raj. Zelenogradsk, Rosja -  Áberg 1919, s. 159.
Putilovo/Corjeiten, raj. Zelenogradsk, Rosja, grób 27 -  archiwum F. Jakobsona; Áberg 1919, 

s. 158.
b. Tenkieten, raj. Zelenogradsk, Rosja, grób 28, 65, znal. luźne (2 egz.) -  Áberg 1919, s. 160. 
Tiul’enino/Viehof, raj. Polessk, Rosja -  archiwum F. Jakobsona.
b. W amikam, raj. Bagrationovsk, Rosja, groby 49, 84 -  Tischler, Kemke 1902, s. 44, tabi. V: 18; 

Áberg 1919, s. 161.

GRUPA ZACHODNIOLITEW SKA

Aukśtkiemiai/Oberhof, raj. Klaipeda, L itw a-Á b e rg  1919, s. 162.
Lazdininkai, raj. Kretinga, Litwa (2 egz.) -  VDKM inw. 1774: 78, 79; Butenienè 1968, s. 151. 
Nikèlai, raj. Śilute, Litwa -  LAA 1978, s. 43.
Ośenieki, raj. Liepàja, Łotwa -  Vasks, Virse 1990, s. 172, ryc. 30: 4.

* Archiwum Feliksa Jakobsona znajduje się w Muzeum Historii Łotwy w Rydze (Bitner-Wrób- 
lewska 1999). Dziękuję drowi hab. A. Radinsowi i mgrowi J. Ciglisowi za udostępnienie tych materia
łów.
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Rudaiciai, raj. Kretinga, Litwa, stan. I, grób 10 -  VDKM inw. 1699: 41—49; Michelbertas 1968, 
s. 99, ryc. 8: 2.

Stragnai, raj. Klaipeda, Litwa -  LNM AR 38: 1358; LAA 1978: 43.
Śernai/Schernen, raj. Klaipeda, Litwa, grób 102 -  Bezzenberger 1892, s. 164, ryc. 16; Áberg 

1919, s. 162.
Uźpelkiai, raj. Kretinga, Litwa, skarb -  VDKM inw. 662: 4; Puzinas 1938, s. 261, tabi. XXXVIII, 

ryc. 64: 1.

GRUPA DOLNONIEM EŃSKA

b. Bendiglauken, raj. Neman, R osja-Á b e rg  1919, s. 161.
Lumpènai/Lumponen, raj. Śilute, Litwa -  Bezzenberger 1909c, s. 147; LAA 1978, s. 43. 
Pakainiśkiai, raj. Śakiai, Litwa (2 egz.) -  VDKM inw. 830: 1, 2; LAA 1978, s. 43. 
b. Paskalwen, raj. Neman, Rosja -  Áberg 1919, s. 161.
Rzevskoje/Linkuhnen, raj. Slavsk, Rosja, grób 267 (2 egz.) -  W aetzoldt 1939, s. 116, 119, ryc. 1.

KULTURA SUDOW SKA, SKUPIENIE GOŁDAPSKIE

Grodzisko/Grodzysko, woj. warmińsko-mazurskie, P o lsk a-G ren z  1961, s. 65. 
Grunajki/Gruneyken, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, grób V, popielnica II; znal. luźne 

(łącznie 3 egz.) -  Tischler 1879, s. 202-204, 254 nr 33-37, tabi. IX, 12 (=111,12), XI, 5 (=V,5); 
Áberg 1919, s. 161, ryc. 18.

Kamienna Struga/Steinbach, woj. warmińsko-mazurskie, Polska -  archiwum F. Jakobsona. 
Sławosze/Henriettenfeld, woj. warmińsko-mazurskie, Polska -  Áberg 1919, s. 161.

GRUPA ŚRODKOW OLITEW SKA

Versvai-Kaunas, raj. loco, Litwa, grób 100 -  VDKM inw. 1590: 535-541.

GRUPA CM ENTARZYSK PŁASKICH ŻM UDZI

M audźiorai, raj. Kelmè, L itw a -L A A  1978, s. 43; Valatka 1984, s. 20, ryc. 14:7.
Stirbaićiai, raj. Tauragé, Litwa -  LAA 1978, s. 43.
Żm udź. m .n., Litwa -  Nakaitè 1964, s. 67 przyp.; LAA 1978, s. 43.

GRUPA CM EN TA RZY SK  PŁASKICH ZEM GALII

Kokumuiźa, raj. Dobele, Łotwa, depozyt I -  Urtans 1977, s. 138-142, ryc. 29 (tam wcześniejsza 
literatura).

P|avniekkalns, raj. Riga, Łotwa, grób 26, znal. luźne (2 egz.) -  Balodis, Śnore 1937, tabi. XXV: 2; 
Bitner-Wróblewska 1991b, s. 83, tabi. V: 11 (tam wcześniejsza literatura).

KULTURA KURHANÓW  W SCHODNIOLITEW SKICH

Eikotiskis, raj. Zarasai, L itw a - VDKM inw. 661: 9; Puzinas 1938, s. 261, tabi. XXXVIII, ryc. 64: 2.

SKANDYNAW IA

Algustrum, Algustrum, Olandia, Szwecja -  Hackman 1905, s. 161 przyp. 2; Áberg 1919, s. 42, 
ryc. 37.

Gotlandia, m. n., Szwecja -  Statens ...1908, s. 230, 231, ryc. 75; Áberg 1919, s. 32, 42, ryc. 21. 
Gàrdby sn., Olandia, Szwecja -  Áberg 1919, s. 42.

KULTURA CM EN TA RZY SK  TYPU TARAND (ZIEM IE FIŃSKIE)

Antiala, Tyrvantò, Hame, Finlandia, (2 egz.) -  Moora 1938, s. 152 przyp. 1; af Hallstrom 1945, 
s. 37, przyp. 1.
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Hiidcnnokka, Vesilahti, Satakunta, Finlandia -  a f Hallstrom 1945, s. 37, przyp. 1. 
Honsákerskullen, Karis, Uusimaa, Finlandia, grób (3 egz.) -  af Hallstrom 1945, s. 36, 37, ryc. 10. 
Isokyla, Uskela, Varsinais-Suomi, Finlandia (4 egz.) -  Moora 1938, s. 152, przyp. 1.
Jàbara, raj. Kohtla-Jarve, Estonia -  Schmiedehelm 1955, s. 88, 89, ryc. 20: 8.
Karhimieni, Huittinen, Satakunta, Finlandia -  Moora 1938, s. 152, przyp. 1; Kivikoski 1947, s. 32, 

ryc. 203.
Ketohaka, Uskela, Varsinais-Suomi, Finlandia -  af Hallstrom 1945, s. 37, przyp. 1.
Ketomàki, Uskela, Varsinais-Suomi, Finlandia -  Hackman 1911, s. 50, 51; Schauman-Lónnquist 

1988, s. 54-56, ryc. 58.
Kirimae, raj. Haapsalu, Estonia, grób (3 egz.) -  Schmiedehelm 1926, s. 5, 14-18, ryc. 1, 2. 
Kirjakka, Lempaiilii, Satakunta, Finlandia, kurhan -  Makela 1954, s. 28, 29, ryc. 4.
Kirstinmaki, Lillkyro, Etela Pohjanmmaa, Finlandia -  Hackman 1905, s. 82-84, 159, tabi. 4: 1; 

Áberg 1919, ryc. 36.
Laakt/Lagedi, raj. Rakvere, Estonia, tarand XV -  Spreckelsen 1927, s. 54, tabi. I: 14.
Mákihaka, Lillkyro, Etelii Pohjanmmaa, Finlandia -  af Hallstrom 1945, s. 37, przyp. 1. 
b. Niiggen, raj. Tartu, Estonia -  Hackman 1905, s. 162, ryc. 123.
Ojaveski, raj. Tallin, Estonia -  Friedenthal 1935, s. 1-44, ryc. 13: 6.
Paali, raj. Tartu, Estonia, skarb I -  Schmiedehelm 1934, s. 213, 220, 221, ryc. 2: 3.
Pada, raj. Kohtla-Jarve, Estonia -  Schmiedehelm 1955, s. 124, ryc. 30: 4.
Palomaki, Uskela, Varsinais-Suomi, Finlandia (2 egz.) -  Hackman 1914, s. 151, 152, ryc. 55a; af 

Hallstrom 1945, s. 37 przyp. 1; Schauman-Lónnquist 1988, s. 8-65, ryc. 61.
Piilsi, raj. Kohtla-Jarve, Estonia, skarb -  Moora 1933, s. 283-303, ryc. 5, 6.
Ravatulla, Kaarina, Varsinais-Suomi, Finlandia -  Kivikoski 1945, s. 141, ryc. 3: 1.
Reinapi, raj. Rakvere, Estonia -  Moora 1926, s. 187-200, tabi. 148: 6.
Reinas (Daigone), Tukums, Łotwa -  Moora 1938, s. 151, tabi. IX: 9.
Tyrma, raj. Rakvere, Estonia -  Schmiedehelm 1955, s. 148, ryc. 37: 6.
Unipiha/Unnipicht, raj. Tartu, Estonia -  KAR 1896, s. 33, 34, tabi. 5: 11.
Vanutehtaanmàki, Uskela, Varsinais-Suomi, Finlandia (2 egz.) -  Hackman 1918, s. 39—41 ;

Schauman-Lónnquist 1988, s. 26-29, ryc. 24.
Viasgrànden, Malaks, Etela Pohjanmmaa, Finlandia -  Hackman 1905, s. 73, 74, tabi. 3: 6. 
Virunuka, raj. Vóru, Estonia -  Laul 1965, s. 329, ryc. 6: 4.

KULTURA DŁUGICH KURHANÓW  (ZIEM IE SŁOW IAŃSKIE)

Psków, raj. loco, Rosja (2 egz.)-U rtans 1968, s. 79, ryc. 18: 3; Aleksandrov 1995, s. 160, ryc. 1: 1.

Egzemplarze żelazne

KULTURA DOLLKEIM /KOVROVO

b. Eisliethen, raj. Zelenogradsk, Rosja (2 egz.) -  Áberg 1919, s. 159.
Gurjevsk/Traussitten, raj. loco, R osja-Á b e rg  1919, s. 160.
Parkoszewo/Perkau, woj. warmińsko-mazurskie, Polska -  Áberg 1919, s. 161.
Pionerskij-Zarećje „Gora Velikanov’TRantau „Hiinnenberg”, raj. Zelenogradsk, Rosja -  Áberg 

1919, s. 160; Grunert 1944, s. 24, ryc. 10. 
b. Tenkieten, raj. Zelenogradsk, Rosja -  archiwum F. Jakobsona.
Uzornoje/Jacknitz, raj. Bagrationovsk, Rosja, grób b -  MWM inw. MMA 171, kat. 693-695/72; 

Bezzenberger 1900, s. 127, 128, ryc. 43.
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KULTURA BOGACZEW SKA

Gąsior/Gonschor-Jaskovska See, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, grób 389 -  archiwum F. 
Jakobsona; Schmiedehelm 1990, s. 83, tabi. X: 4

KULTURA CM ENTARZYSK TYPU TA RA ND  (ZIEM IE FIŃSKIE)

Kirjakka, Lempaala, Satakunta, Finlandia, kurhan -  Makela 1954, s. 28, 29, ryc. 4.

ANEKS 7. OKUCIA KOŃCA PASA TYPU SAM BIJSKIEGO

Egzemplarze srebrne lub wykładane srebrną blaszką

KULTURA DOLLKEIM /KOVROVO

b. Greibau, raj. Zelenogradsk, Rosja, grób 63 (2 egz.) -  Tischler, Kemke 1902, s. 29, tabi. XI: 11, 17. 
Kovrovo/Dollkeim, raj. Zelenogradsk, Rosja, groby 124, 140, 146, 161, 163, 164 -  Tischler, Kem

ke 1902, s. 22-25; tabi. XI: 2, 10, 14, 16, 19, 20.
L ’jublino/Serappen, raj. Zelenogradsk, Rosja, grób 41 -  Áberg 1919, s. 160. 
Pereslavskoje/Drugehnen, raj. Zelenogradsk, Rosja -  Áberg 1919, s. 159. 
b. W arnikam, raj. Bagrationovsk, Rosja, groby 31, 60 (łącznie 3 egz.) -  Tischler, Kemke 1902, 

s. 43, 44, tabi. XI: 5, 9.
Zajcevo/Trenttiten, raj. Zelenogradsk, Rosja, grób 4 -  Peiser 1919b, s. 332.

KULTURA BOGACZEW SKA

M iętkie/Mingfen, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, grób 39 -  archiwum F. Jakobsona.

KULTURA SUDOW SKA, SKUPIENIE GOŁDAPSKIE

Boćwinka/AIt Bodschingken, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, kurhan X grób 2A, kurhan XV 
grób 9 a -  Stadie 1919a, s. 429, 434.

K ULTURA KURHANÓW  W SCHODNIOLITEW SKICH

Krikśtonis, raj. Lazdiniai, Litwa, grób 1 -  Kulikauskas 1959, s. 74-77, ryc. 4: 6.

Egzemplarze brązowe

KULTURA DOLLKEIM /KOVROVO

b. Cojehnen, raj. Zelenogradsk, Rosja, grób 18 -  Áberg 1919, s. 158.
b. Eisliethen, raj. Zelenogradsk, Rosja, grób 212 -  Jentzsch 1896, s. 122, tabi. IV: 50.
b. Grebieten, raj. Zelenogradsk, Rosja, groby 43, 82, znal. luźne -  Heydeck 1888, s. 240, tabi.

V ili, IX; Áberg 1919, s. 159. 
b. Greibau, raj. Zelenogradsk, Rosja, grób 272 -  Áberg 1919, s. 159.
G ur’evsk/Traussitten, raj. loco, Rosja, grób 2 -  Áberg 1919, s. 160.
Kovrovo/Dollkeim, raj. Zelenogradsk, Rosja, grób 108 -  Tischler 1880, s. 418, ryc. 16; Kemke 

1901, s. 91, 92. 
b. Lobertshof, raj. Polessk, Rosja -  Áberg 1919, s. 160.
Ozerovo/Transau, raj. Zelenogradsk, Rosja (2 egz.) -  Áberg 1919, s. 160.
Pionierskij/Rantau, raj. Zelenogradsk, R osja-Á b e rg  1919, s. 160.
b. Rosenau, raj. Gur’evsk, Rosja -  Berendt 1873, tabi. VIII.
b. W arnikam, raj. Bagrationovsk, Rosja, grób 25 -  Tischler, Kemke 1902, s. 43.
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KULTURA BOGACZEW SKA

Grądy Kruklaneckie/Grunden, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, grób 65 -  Áberg 1919, s. 34,
ryc. 23.

Miętkie/Mingfen, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, grób 103, znal. luźne -  archiwum F. Jakob
sona; Áberg 1919, s. 161.

Spychówko/Klein Puppen, woj. warmińsko-mazurskie, Polska (2 egz.) -  MVF la. 851; Nowa
kowski 1998, s. 24, 25, 115, tabi. 13: 230, 231.

Sterławki Małe/Klein Stiirlack, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, grób 78 -  archiwum Vater- 
landische Gedankhalle; Karczewska 1999, s. 242, tabi. XV: 1.

Wyszembork/WeiBenburg, woj. warmińsko-mazurskie, Polska -  niepublikowane materiały z ba
dań J. Okulicza i W. Nowakowskiego, IAUW.

KULTURA SUDOW SKA, SKUPIENIE GOŁDAPSKIE

Boćwinka/Alt Bodschwingken, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, kurhan II grób 2, kurhan XV 
grób 2A -  Stadie 1919a, s. 423, 429.

KULTURA SUDOW SKA, SKUPIENIE SUW ALSKIE

Netta, woj. podlaskie, Polska, grób 42B -  Kaczyński 1966, s. 90, 91, tabi. 1.

KULTURA KURHANÓW  W SCHODNIOLITEW SKICH

Rudamina, raj. Lazdiniai, Litwa -  Antoniewicz 1920, s. 141, 142, tabi. 6: 7.

ANEKS 8. SPRZĄCZKI Z METOPĄ 

Egzemplarze brązowe ze zdobioną skuwką, wykładane srebrną blaszką

KULTURA DOLLKEIM /KOVROVO

Kovrovo/Dollkeim, raj. Zelenogradsk, Rosja, groby 163, 178, znal. luźne -  Tischler, Kemke 1902, 
s. 24, 25, tabi. XI: 1,6, 12. 

b. Greibau, raj. Zelenogradsk, Rosja, grób 211 -  Tischler, Kemke 1902, s. 32, tabi. XI: 3. 
Podgórze/Huntenberg, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, grób 23 -  Peiser 1919a, s. 342. 
b. Warnikam, raj. Bagrationovsk, Rosja, groby 30, 60 -  Tischler, Kemke 1902, s. 43, 44, tabi. XI: 

7, 8.

Egzemplarze brązowe ze zdobioną skuwką, bez srebrnej blaszki

KULTURA DOLLKEIM /KOVROVO

b. Eisliethen, raj. Zelenogradsk, Rosja, grób 186 -  Jentzsch 1896, s. 121, tabi. IV: 54. 
b. Grebieten, raj. Zelenogradsk, Rosja, groby S.43 (2 egz.), S.82, S.94, N.95, N.104, S .l 13 (łącznie 

7 egz.) -  Bujack 1888, s. 214-216; Heydeck 1888, s. 240, tabi. V ili, IX; Áberg 1919, s. 159. 
Kovrovo/Dollkeim, raj. Zelenogradsk, Rosja, grób 108 -  Tischler 1880, s. 418, ryc. 16; Kemke 

1901, s. 91-92.
Letnoje/Tenkieten, raj. Zelenogradsk, Rosja, groby 28, 65 -  Áberg 1919, s. 160. 
b. Warnikam, raj. Bagrationovsk, Rosja, groby 1, 25, 71 -  Tischler, Kemke 1902, s. 41^13; Áberg 

1919, s. 106, 107, 165, ryc. 154.

KULTURA BOGACZEWSKA

Miętkie/Mingfen, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, grób 6 6 -  Áberg 1919, s. 166.
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Szczytno/Ortelsburg, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, grób d (?) -  Kleemann 1956, s. 72, 73, 
tabi. X, 28.

Wyszembork/WeiBenberg, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, objekty 189b, 233, 6 znal. luźne 
(łącznie 8 egz.) -  niepublikowane materiały z badań W. Nowakowskiego i P. Szymańskiego, 
IAUW.

GRUPA ZACHODNIOLITEW SKA

Aukśtkiemiai/Oberhof, raj. Klaipeda, Litwa, grób 132 -  Áberg 1919, s. 162, ryc. 153.

KULTURA SUDOW SKA, SKUPIENIE GOŁDAPSKIE

Boćwinka/Alt Bodschwingken, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, kurhan II grób 2, kurhan V 
grób 2, kurhan X grób 2A, kurhan XV grób 9a (2 egz.), kurhan XVIII grób 2 (łącznie 6 egz.) -  
Stadie 1919b, s. 423,429, 434, 439, ryc. 190.

Grunajki/Gruneyken, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, kurhan XI grób 1, znal. luźne -  Ti
schler 1879, s. 229, tabi. IV: 1,4; Áberg 1919, s. 165.

GRUPA ŚRODKOW OLITEW SKA

Plinkaigalis, raj. Kèdainiai, Litwa, groby 45 (2 egz.), 50, 54 (2 egz.), 65 (2 egz.), 152 (3 egz.), 332 
(łącznie 11 egz.) -  Kazakeviòius 1993, s. 143, 144, 146, 152, 166, ryc. 130: 8, 10; 136: 7; 137: 
13; 193:2-3 , 13; 201: 14; 207: 9.

Egzemplarze brązowe ze skuwką niezdobioną lub bez skuwki

KULTURA D OLLKEIM /KOVROVO

Kovrovo/Dollkeim, raj. Zelenogradsk, Rosja, gróby 161, 164 -  Tischler, Kemke 1902, s. 24, tabi. 
XI: 15, 18.

Podgórze/Huntenberg, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, groby 5, 24 -  Peiser 1919a, s. 338, 
343.

b. W arnikam, raj. Bagrationovsk, Rosja, groby 15, 31, 60, 67 -  Tischler, Kemke 1902, s. 42, 44 
tabi. XI: 4; Áberg 1919, s. 161, 165.

KULTURA BOGACZEW SKA

Paprotki Kolonia/Paprotken, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, objekt 1006 -  niepublikowane 
materiały z badań autorki oraz M. Karczewskiej i M. Karczewskiego. 

Wyszembork/WeiBsenburg, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, objekt 222, znal. luźne -  niepu
blikowane materiały z badań W. Nowakowskiego i P. Szymańskiego, IAUW.

GRUPA ZACHODNIOLITEW SKA

Śernai /Schernen, raj. Klaipeda, Litwa, grób 88 -  Bezzenberger 1892, s. 162, ryc. 103.
Kapséda, raj. Liepàja, Łotwa -  Moora 1929, s. 60, tabi. XXX: 11.

KULTURA SUDOW SKA, SKU PIEN IE GOŁDAPSKIE

Boćwinka/Alt Bodschwingken, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, kurhan II grób 2, kurhan V 
grób 2, kurhan XV grób 9a (2 egz.), kurhan XVIII grób 1 (łącznie 5 egz.) -  Stadie 1919a, 
s. 423, 426, 434, 438.

Grunajki/Gruneyken, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, kurhan B grób 2, znal. luźne -  Tischler 
1879, s. 229, tabi. IV: 2; Stadie 1919b, 410.
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GRUPA ELBLĄSKA

Młoteczno/Hammersdorf, woj. warmińsko-mazurskie, Polska, objekt 46 -  Ziemlińska-Odojowa 
1991, s. 105, ryc. 6.

GRUPA ŚRODKOW OLITEW SKA

Plinkaigalis, raj. Kèdainiai, Litwa, groby 45, 88, 327, 332 -  Kazakevifiius 1993, s. 143, 147, 166, 
ryc. 121:5; 130: 7; 193: 9; 207: 9.

KULTURA KURHANÓW  W SCHODNIOLITEW SKICH

Krikśtonis, raj. Lazdiniai, Litwa, grób 1 -  Kulikauskas 1959, s. 74-77, ryc. 4: 5.
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LOOKING FOR A COMMON TIME.
THE BALT LANDS AND SCANDINAVIA IN THE EARLY MIGRATION PERIOD

S u m m a r y

The question of mutual contacts between Scandinavia and the south-eastern Baltic zone during the 
Migration Period was frequently touched upon in literature. The investigations concerning the wander
ing o f the pattern across the Baltic Sea or exchange of the ideas or the objects should be combined with
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careful chronological studies, otherwise it is not possible to point out the source of inspiration and the 
direction of contacts. A barrier limited such studies still remains the differences in chronological systems 
used by researchers from both sides of the Baltic Sea as well as dissimilar terminology (Table 1, Figs. 1,2).

In fact, no helpful attempt has been made to correlate the chronology of the western and the eastern 
Baltic. To all appearances, our purpose ought to be served very well by the stamp ornamentation, the 
most common phenomenon in Europe in the Early Migration Period. But instead of rather amorphous 
styles the horizons o f certain artefacts decorated in these styles have been introduced by the author. The 
author distinguished the Sosdala horizon in Scandinavia and the Samland horizon in the Balt lands.

Sosdala horizon

The Sosdala horizon consists of the following categories o f artefacts: elements of ceremonial horse 
harnesses, pelta-shaped pendants, sheet fibulae types 2 and 3, shield-like and biconical pendants. All of 
these pieces feature an elaborate almost invariably all over stamped ornamentation. The recurring motifs 
including stars, multiconcentric circles and semicircles, filled triangles and rectangles. The specimens in 
question were almost exclusively made of silver, gilt silver, bronze with silver inlay or rarely, gold 
(shield-like pendants). It is no accident that they are relatively uncommon in Scandinavian material; all 
appear to have been goods of prestige belonging to the élite.

Apart from the ceremonial horse harnesses, not recorded outside Scania, the distribution o f other ele
ments of the Sosdala horizon link the same regions of southern Scandinavia (Figs. 3-7), i.e., Jutland, espe
cially its northern part, south and south-western Norway, Sjaelland, Scania and Vastergotland. Schleswig, 
Bornholm or Gotland may be regarded as being on the periphery of the area of concentration.

According to the combination diagram (Table 5) artefacts of the Sosdala horizon may be dated pri
marily to Early Germanic Iron Age while all of the categories occur in assemblages with cruciform 
brooches. Type 3 sheet fibulae, pelta-shaped pendants and, to a lesser degree, shield-like pendants ap
parently become indicators of the phase in question. But on the other hand, in a number o f graves ele
ments of the Sosdala horizon, i.e. type 2 sheet brooches and biconical pendants co-occur with specimens 
characteristic for phase C3, like Gudumholm, Nydam or Fyn Nydam fibulae. It would suggest that the 
Sosdala horizon, typical in general for Early Germanic Iron Age, partially overlaps with the earlier 
phase. This would be confirmed by finds associated with coins. The Torstorp Vesterby grave and, with 
some reservations, the Nyrup assemblage, place the beginning of the Sosdala horizon in the 2nd half of 
the 4th c. According to the evidence of the H0 stentorp hoard it ended sometime during the first half of 
the 5th c.

Samland horizon

Samland horizon encompasses star-footed brooches and belt sets consisting o f tongue-shaped strap 
ends type Samland and buckles with a metope at spike base and rectangular ferrule. All feature an elabo
rate all over stamp ornament on the strap ends, ferrules o f buckles and the foot and metope of the fibu
lae. The recurring stamp motifs include first of all, the stars, multiconcentric circles and semicircles, 
filled triangles and S-shaped stamps. The discussed artefacts are bronze with silver inlay. Such precious 
metal specimens were apparently associated with higher ranks o f the Balt society. They occur in well- 
furnished graves, both female and male.

Individual elements o f the Samland horizon have an overlapping distribution range in the Balt ter
ritory (Figs. 9, 10, 12). The main concentration occurs in the Dollkeim/Kovrovo Culture, in Samland 
Peninsula and Natangen. A substantial number of Samland horizon artefacts is also recorded in Masu
rian Lakeland (Bogaczewo Culture) and in the Gołdap area o f the Sudovian Culture. Only the precious 
star-footed brooches are known outside these territories, with concentrations in the western Lithuania
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(West Lithuanian and Lower Nemunas Groups) and isolated finds in the eastern Baltic zone, as well as 
in Oland and Bornholm. Apart from the precious elements of the Samland horizon there is also a number 
of their imitations lacking silver inlay featuring a simplified ornament or lacking any decoration. Spatial 
distribution of such imitations is generally wider than that of the precious ones (Figs. 9-12).

The combination diagram (Table 6) revealed that elements o f Samland horizon could be regarded 
as chronological indicators of phase D in the Balt lands. They co-occur with spurs group VIII/IX, coni
cal or semicircular shield-bosses, type Schonwarling/Skowarcz brooches, long, slender cylindrical 
pendants, drum-shaped amber beads. Besides the artefacts typical for the Early Migration Period there 
are also the specimens characteristic for earlier phase, C 3 , namely Armbrustfibel mil angesetzter Nadel- 
halter (similar to A. 172), bucket-shaped urns (Eim erumen) and trapeze-footed brooches. The latest 
assemblage appears to be grave 23 at Podgórze/Huntenberg where an element of Samland horizon co
occurs with a twisted necklace, characteristic for the beginning of phase E.

The absolute dating of the Samland horizon may be based on foederaten  Murga type jugs recorded 
in graves 30 and 31 at Warnikam. Murga type pottery has been regarded as an indicator of horizon 
D 2/D 3 according to J. Tejral and has been dated to the second and third quarter of the 5lh c. Such a chro
nology applies to the developed forms of the Samland horizon.

Synchronisation of the Balt-Scandinavian chronology

The analysis o f Sosdala and Samland horizons makes it possible to establish the relative chrono
logical sequence of individual artefacts within each horizon. Three phases of both the Sosdala and Sam
land horizons has been distinguished by the author (Fig. 13). The compatible relative phasing of both 
horizons combined with their absolute chronology appears to be a reasonable tool for further synchroni
sation studies. Basing on such a framework it was possible to establish the sequences o f both Scandina
vian and Balt artefacts correlated to each other (Fig. 14). It was possible to distinguish six phases: phase 
0 preceding the appearance o f the Samland and Sosdala horizons, phases 1-3 synchronic with these 
horizons and phases 4 -5  succeeding the horizons in question.

Phase 0 in the Balt lands is characterised by the trapeze-footed crossbow brooches as well as by the 
earliest Schonwarling/Skowarcz and Dollkeim/Kovrovo type brooches. Scandinavian phase 0 is repre
sented by the earliest sheet fibulae, the Gudumholm and Nydam brooches. Phase 1 introduces both 
Sosdala and Samland horizons. The classical star-footed brooches and belt sets consisting of buckles 
with a metope at the spike base and the tongue-shaped and bow-curved strap ends appeared in the Balt 
lands. Type Schonwarling/Skowarcz and Dollkeim/Kovrovo brooches were still in use, being associated 
with weapons such as domed shield-bosses and spearheads similar to types XIII-XIV according to 
P. Kaczanowski. Among Scandinavian artefacts of phase 1 there are sheet fibulae type 2, shield-like and 
biconical pendants, Schonwarling/Skowarcz and Bornholm type brooches as well as the intermediate 
variant of Dollkeim/Kovrovo type fibulae. This phase is also represented by Gotlandic open-work strap 
ends and brooches with a triangular foot and knobs on the head as well as by bow fibulae with a semi
circular head, clasps button form B1 and combs with a bell-shaped handle.

Phase 2 in the Balt lands registers the continuation of belt sets described below and Schonwar
ling/Skowarcz and Dollkeim/Kovrovo brooches, including specimens with relief decoration. There are 
also developed star-footed fibulae. Among the weapons appear spurs of groups VIII-IX . Murga type 
jugs and Snartemo type glass beakers co-occur with artefacts characteristic for phase 2. The latter also 
co-exist with Scandinavian specimens assigned to phase 2. In Scandinavia phase 2 introduces fibulae of 
the Dollkeim/Kovrovo, type 3 sheet brooches (with animal in profile), pelta-shaped pendants, bucket
shaped pots and cruciform fibulae. Among the latter there are specimens with a star- or spade-like foot 
as well as spade-footed brooches type Horr/Kvassheim. Fibulae type Bornholm and shield-like and 
biconical pendants still persist in use. Additional elements of costume include buckles with a thickened
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oval frame and rectangular ferrule. Type Snartemo sword scabbards, biconical shield-bosses with a short 
spike, lance and spearheads represent the weaponry of the phase in question.

Phase 3 is characterised by the latest star-footed brooches in the Balt lands, while in Scandinavia 
there are the latest type 3 sheet fibulae. Scandinavian phase 3 is also marked by the appearance of relief 
brooches with animal in profile, bird pins and narrow tongue-shaped strap ends, while star- and spade
footed cruciform fibulae, square-headed brooches type Horr/Kvassheim and bucket-shaped pots still 
persist in use. Among the Balt material typical for phase 4 are the latest Dollkeim/Kovrovo crossbow 
fibulae, twisted necklaces, bottle shaped (flaschenfdnnige) vessels, bracelets with thickened terminals 
and the earliest bow brooches (Biigelfibeln mit dreilappiger Kopfplatte). In Scandinavia phase 4 pro
duces fibulae type Horr/Kvassheim and their derivative with a relief ornament as well as relief brooches 
and D-bracteats.

Phase 5 is represented in the Balt lands by the latest variant o f spade-footed fibulae (type IIIB), 
Daumen/Tumiany brooches and bow specimens. Other elements o f costume include belt sets consisting 
of buckles with a cross at spike base (Kreuzdomschnalle) and narrow, lancet-shaped strap ends (lan- 
zettfomiige Riemenzungen). Scandinavian phase 5 introduces the button-on-bow fibulae and the equal- 
armed ones. There are also the latest specimens of type Horr/Kvassheim.

The above sequences o f phases may be fitted within the interregional chronological framework (see 
Figs. 1, 2, 14). In the Balt lands, phase 0 may be synchronised with phase C3 , while phases 1-3 corre
spond to phase D. Phase 4 seems to be transitional, described as phase D/E. Phase 5 may be correlated 
with phase E. The phasing of the Scandinavian material has been compared to the Danish chronological 
system. Phase 0 may be synchronised with phase C 3 . Phase 1 corresponds with the transitional stage 
between phase C 3 and Early Germanic Iron Age. Phases 2-4  may be correlated with Early Germanic 
Iron Age, while phase 5 -  with Late Germanic Iron Age.

Translated by Anna Bitner-Wróblewska 
proofreading in English Anna Kinecka


