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turlager, men innehållit enstaka krukskärvor. En på platsen företagen 
jämförelse mellan keramiken från de båda nämnda borgarna gav vid han
den en viss likhet i formgivning och gods, som måhända kan tolkas 
som tecken på kronologisk och kulturell samhörighet. Deras närmare 
tidsställning är emellertid ännu oviss. Möjligen bör denna keramik för
läggas till 700—800-talen.16 

Dagmar Selling 

KEDJEHÅLLAREN FRÅN GRUNDSUNDA 

I april månad 1949 insände intendenten Verner Berglund. Örnsköldsvik, 
till Statens historiska museum ett runt, genombrutet smyckeföremål av 
brons, som några år tidigare anträffats i Finna, Grundsunda sn, Ånger
manland. Genom älskvärt tillmötesgående frän hittarens och Fomhem-
mets i Örnsköldsvik sida kunde smycket förvärvas av Statens historiska 
museum, där det nu förvaras under inv.nr 24151. 

Föremälet uppges ha påträffats strax under ytan till en övergiven och 
övervuxen byväg, som fört till en numera nedlagd odling i Finna, kallad 
Söråkern. Fyndstället ligger pä ett avstånd från havet av ca 50 m och 
på en höjd över havsytan av ca 15 m. Intet annat föremål hittades på 
platsen. 

Låt oss övergå till att betrakta Grundsundasmycket närmare under 
hänvisning till bifogade teckning av det i naturlig storlek. Det utgöres 
av en rund skiva med 6,6 cms diameter, genombruten av tre sym
metriskt grupperade, rundat tresidiga häl, vilkas inre hörn täckas av ett 
kupigt, i gjutningen framställt ornament, imiterande en spirallagd tråd. 
Smycket kantas av en upphöjd bård av ca 5 mms bredd, vilken efter 
gjutningen uppristats i tre lika breda band, av vilka de två yttre tvär-
strierats med ett mejselinstrument, medan det innersta är slätt eller i 
varje fall varit avsett att framstå säsom sådant, ehuru de tvära mejsel
huggen på de yttre fälten genom oaktsamhet understundom kommit att 
gripa in även på det innersta bandet. De trekantiga genombrytningarna 
inramas av en liknande bård, framställande två tvärstrierade band. Dess
utom förekomma tre vägformiga reliefslingor invid kantbärdens insida 
samt två grupper kornstaplar, vardera om sex grova, delvis skadade 
staplar, utväxande från smyckets kant. I centrum finns en rund knopp. 
Slutligen är att nämna spår efter fyra runda öglor vid föremålets undre 
kant, samtliga nu avbrutna. 

En intressant detalj är en fartygsbild ovanför ögleraden. Bilden är 
mycket grunt inristad med en knivsudd eller liknande och återger ett 
skepp med tydligt utbildad för och en till synes flatgattad akter, således 

16 Enligt meddelande i brev från prof. Jankuhn har Dr. phil. Reinhard 
Schindler vid sina undersökningar inom Hamburgs äldsta stadsområde 
anträffat en likartad keramik i lager, som av allt att döma tillhöra 800-
talet e. Kr. 
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ej ett tvestävat skepp, som man skulle väntat i en avbildning frän den 
tid, det här är frågan om (se nedan). Skeppet bär mast med rå. Man får 
likväl ej för mycket fästa sig vid detaljer på en tafatt inristad teckning 
som den föreliggande; kanske har det begränsade utrymmet hindrat 
ristaren att forma den lilla tillfällighetsbilden pä annat sätt, kanske har 
knivspetsen stoppats upp av det bakomliggande ornamentet. 

Kcdjehållarc av brons, Finna, Grundsunda sn, Ångermanland. 1/1 Teckning av 11. 
Faith-Ell. — Clasp of bronze, Finna, Grundsunda parish, Ångermanland. Ifl 

Någon fästeanordning finns ej på baksidan och ej heller spår efter en 
förlorad sådan. Det är därför vanskligt att säga, huru smycket burits. 
Tänkbart är att det varit fastsytt vid klädedräkten. 

Baksidan uppvisar en del ojämnheter, som kvarstå efter gjutningen. 
Ur tillverkningssynpunkt uppvisar smycket ett par anmärkningsvärda 
drag. Plattan är pä båda sidor nära mitten mjukt avsatt liksom om två 
halvrunda stycken fått sina räta kanter avfasade och lagda om lott med 
varandra, ett förhållande, som mäste sammanhänga med utformningen 
av modellen till plattan före gjutningen, hur nu detta skall förklaras. De 
tre spiraler imiterande bucklorna i mitten ha av allt att döma modellerats 
för sig och sedan anbragts på den flata vaxmodell, som bildat smyckets 
grundstomme. 

Föremålet torde i öglorna ha burit ett av kedjor sammansatt bröst
smycke eller hängprydnader av nägot slag i korta kedjelänkar. Paralleller 
till det saknas i Sverige. Närmast föres tanken till det genombrutna, vid 
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Jävre, Hortlax socken i Norrbottens kustland påträffade smycke, vilket 
beskrivits av Holger Arbman1 och av denne hänförts till romersk järn
ålder — tidig folkvandringstid. Någon större likhet är emellertid ej för
handen mellan dessa två smycken. Det är strängt taget endast den runda 
formen, storleken, snoddimitationen i viss mån samt det grova utförandet, 
som äro gemensamma för båda. Är Jävresmycket tekniskt sett en svag 
produkt, är Grundsundasmycket det i ännu högre grad. Det är klumpigt 
gjort, rustikt, men ej utan viss omedelbar verkan genom sin enkla men 
pregnanta relief dekor. 

I sin ordning besläktat med Jävresmycket är det är 1948 med Statens 
historiska museums samlingar förenade kupiga bronsspänne från Hortlax 
i Timrå socken, Medelpad, vilket nyligen avbildats och beskrivits av 
Andreas Oldeberg.2 Detta smycke saknar Jävresmyckets genombryt
ningar men har en likartad kantbård av rundlar, ett uddornament i 
centrum ävensom imiterade snoddornament. Det är dock med all sanno
likhet åtskilligt äldre än Jävrespännet, kanske från tiden omkring Kr. f. 
eller något senare. Att det blivit importerat österifrån torde vara säkert. 

Liksom Jävresmycket måste smycket från Grundsunda vara av östlig 
härkomst. Kanske äro föremålen tillverkade inom samma kulturkrets 
eller varandra angränsande kulturkretsar. Ej heller från Finland 
kan påvisas någon direkt motsvarighet till Grundsundasmycket.' 
Där är emellertid vid Lukkarinmäki i Uskela socken gjort ett 
fynd av en genombruten, rund, ögleförsedd samt med imiterad 
snodd prydd kedjeplatta, som står smycket från Grundsunda nära.4 Den 
kulturmiljö, där detta i Finland funna smycke närmast hör hemma, är 
den finsk-ugriska i Oka-Kamaområdet. Härifrån förskriver sig en bety
dande mängd i liknande grovt gjutningsmaner förfärdigade och med 
samma dekorativa element försedda bronsprydnader, kedjehållare icke 
minst, som klart ådagalägga ursprunget för det ångermanländska smyc
ket. På dessa föremål återfinnas samma imiterade spiralbucklor som på 
Grundsundapjäsen,5 samma gjutna kornstaplar vid deras kanter,6 en 
likartad men vanligen mycket bättre utförd snoddornamentik samt rad
vis ställda öglor för kedjelänkars och berlockers uppbärande. Genom
brutna mönster äro karakteristiska. Bakom dessa utsmyckningsdetaljer 
spårar man en filigran- och granulationsteknik i ädla metaller. De finsk-
ugriska arbetena äro dock ur teknisk synpunkt smycket från Grundsunda 
vida överlägsna. Den hantverkare, som mejslat kantbårdens tvärstreck 

1 Holger Arbman, Jävrefyndet, Norrbotten 1932, s. 111 ff. 
2 Andreas Oldeberg, Sandgjutning eller å cire perdue?, Fornvännen 

1948, s. 257 ff. 
1 Välvilligt lämnad upplysning av prof. Ella Kivikoski, Helsingfors. 
4 EUa Kivikoski, Kappale Salon seudun rautakautta, Suomen Museo 

XLVIII, 1941, s. 18, fig. 4. Fyndet även omnämnt i Finskt Museum XXXII, 
1925, s. 32 (A. Hackman). 

5 Materialy po archeologii Rossii, 25, 1901, Taf. XXV: 13. 
6 Materialy po archeologii Rossii, 25, 1901, exempelvis Taf. XXVI: 11, 12. 
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pä det senare, har knappast själv förstått att han skulle återge snodd-
ornament, och någon större färdighet som bronsgjutare ägde han ej. 

Grundsundasmycket tillhör med all sannolikhet äldre vikingatid eller 
tiden närmast dessförinnan. Till oss har det kommit över Finland, dit 
det med all sannolikhet förts längs inre, nordliga vägar och således 
ej via Baltikum, som saknar former av detta slag. 

Mårten Stenberger 

TILLÄGG TILL »BESTÄMNING AV DE BRÄNDA BENEN 
FRÅN GRAVARNA I HORN» 

I anslutning till dr Mobergs i detta häfte införda uppsats om de yngre 
gravarna på Hom-gravfältet följer nedanstående tillägg till den osteolo
giska undersökningen av gravinnehållet, som utarbetats efter samma 
grunder som de i Horn-publikationen ingående tabellerna, där de två 
följande gravarnas benmaterial icke blivit behandlat. Kolumnbeteck
ningarna äro desamma som i nämnda arbete. 

1 

Inv.nr 23273 
»Gravhögen» 
»Sahlström 
B» 

Inv. nr 23435 
grav 220 
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I samlingen från »Gravhögen» äro djurben, företrädesvis av häst och 
hund, dominerande. Av dessa ha flera delar av extremitetben, skall-
fragment (t. ex. tänder och käkdelar) samt kotfragment kunnat iden
tifieras. Bestämbara människoben äro däremot fä, vilket innebär att de 
angivna måtten ej ha samma grad av säkerhet som de i övriga gravar 
erhållna. Likaså är det svårt att garantera säkerheten i bestämningen 
av antalet individ. I graven har en hel petromastoiddel samt ett fragment 
av en annan kunnat framletas. Materialet ger icke möjlighet till be
dömning av individens kön. 

Om grav 220 gäller också att djurbenen äro långt mera framträdande 
än människobenen. Förutom häst och hund ha här flera ben av svin 
kunnat identifieras. Blott ett litet fragment av mänskligt inneröra har 
påträffats, kalottdelarna äro få och inga tänder finnas bevarade. 

Redan efter en första genomgäng av de brända benen från gravarna 
i Horn stod det klart att de två ovan behandlade jämte n:ris 219 och 224 
till sin sammansättning avveko frän de övriga. 

Jf, G. Gejvall 
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