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hållet och behändigt att hålla i för en kringvandrande förkunnare, som 
ständigt måsto föra med sig åtminstone ett tungt breviarium. Eljest den 
»bursa», vari missionärerna buro sin bibel. 

Tydningen är djärv, men näppeligen mer långsökt än den motsatta, 
detta ehuru dåtidens människor böra ha haft ett klarare begrepp om 
de hedniska gudarnas utseende än om de kristnas. 

Bonaden har enligt Salvéns utredning vävts från höger mot vänster. 
Kanske började väverskan alltså »historiskt sett» riktigt: med hedna
gudarna, fortsatte så med den stora scen, som visar de hedniska mak
ternas anfall mot den kristna församlingen; sist vävdes — kanske först 
efter långvarig tvekan om rätta utformningen — bilden av den Treenig
het, hon satte sin lit till för den slutliga segern. 

Sune Lindqvist 

GULDARMRINGEN FRÅN VANSÖ 

I december månad 1950 förenades med Statens historiska museums 
samlingar en präktig vikingatida armring av guld, vilken i augusti 
månad samma är hittades av fru Naima Stenström, Strängnäs, på en 
åker under Kinger i Vansö socken, Fogdön, Södermanland1. Fyndet är 
remarkabelt, utan direkt motsvarighet i vårt på guldarmringar från vi
kingatid rätt välförsedda bestånd, och skall därför här göras till före
mål för en kortare anmälan. 

Fyndplatsen äger betydande intresse. Efter att tidigare ha varit in
hägnad betesmark uppodlades området vid sekelskiftet. Själva fynd
lokalen är belägen ca 750 m väster om gården Vicksberg samt ca 600 
m norr om det nu igenslammade men ännu så sent som i början av 
1700-talet farbara Eldsundet, vilket förenade Strängnäsfjärden med 
Söderfjärden och förlänade namnet Fogdön dess geografiska berätti
gande. Enligt älskvärt meddelande av Riksantikvariens ombud i Sträng
näs, konstnären Z. Faith-Ell, befinner sig fyndplatsen ca 3 m över 
Mälarens yta, innebärande, under förutsättning att höjden är riktigt 
angiven och om man räknar med en kontinuerlig landhöjning i denna 
trakt av 35—40 cm pr århundrade, att stället omkring år 1 000 e. Kr. 
troligen befunnit sig strax invid eller något under vattenytan. Ca 1 km 
sydväst om sagda åker är den bekanta Gökstenen belägen och ca 1 300 m 
åt öster ligger fyndplatsen för en hösten 1949 strax söder om Lagnö by i 
sluttningen ned mot Eldsundet anträffad runsten, den enda kända från 
Vansö sn, förtäljande om en sörmlänning, som lyktat sitt liv »i öster-
väg».2 Som ett kuriosum kan slutligen anföras att det forna Eldsundets 
djupaste parti numera upptages av en långsmal, nästan igenvallad liten 

1 SHM inv. nr 24417. 
2 Sven B. F. Jansson, Några nyligen uppdagade runstenar, Fornvännen 

1950, s. 343. 
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Fig. 1. Armring av guld, Kinger, Vansö sn. Södermanlund. If l . — Armlet 
of gold, Kinger, Vansö parish, Södermanland. 

sjö, som bär namnet Guldringen. Avståndet från sjöns sydvästra ända till 
fyndplatsen för ringen är ca 1 700 m.;l 

Ringen är snodd av 2 + 2, mot ändarna lätt smalnande, tämligen grova, 
hamrade tenar med spetsarna inträdda och fastlödda i en kraftig, run
dat rektangulär knopp med plankonvex genomskärning (fig. 1). Vid 
knoppens ena ända är ringbandet avbrutet. Ringens yttre diametrar 
uppgå till 9,2—9,8 cm, vikten är 241,8 g. Blott en i Sverige tidigare 
funnen vikingatida guldarmring är denna överlägsen i vikt, nämligen 
den ena av de släta ringarna i guldskatten från Björkön i Mälaren 
(SHM inv. nr 5405), vilken väger omkring 300 g. Vansöringens fram
ställningssätt med 2 grova, avsmalnande dubbeltenar, vänstervridna och 
båda paren därefter högervridna, är förf. veterligt ej tillämpat hos nå
got annat svenskt vikingatida guldsmide men väl hos samtida silverar
beten. Det mest anmärkningsvärda hos smycket är emellertid »låset», 
den limpformiga, 2 cm långa knoppen, i vardera ändan begränsad av 
en låg vulst. Metoden att förena en armrings ändar i en större eller 

:1 Med detta namn är en förklaringssägen förknippad, vilken med hän
syn till sitt innehåll har vidsträckt spridning. Det är den välbekanta säg
nen om ringen, som återfanns i fiskens buk. En rik och högmodig kvinna, 
som bodde i Eldsunds by, kastade i övermod efter att ha påstått sig ald
rig kunna bli fattig sin dyrbara guldfingerring i vattnet med orden: »det 
är lika omöjligt för mig att bli fattig som att återfå denna ring». Och 
sä hittades kort därefter ringen i buken pä en gädda, varefter all sköns 
olyckor och elände drabbade den stolta frun. Efter denna händelse skulle 
sjön ha fått namnet Guldringen. Se Sägner och sagor, 22, Guldringen, 
Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria, VIII, Strengnäs 1895, 
s. 62 f. 
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Fig, 2. Vansöringens »lås». Teckning uv II. Faith-Ell, 2/1. 
on lhe ormlet from Vansö. 

Th» telasp» 

mindre, kvadratisk eller rektangulär knopp, har allmänt kommit till ut
förande på nordiska guldarmringar från vikingatid, däremot mera säl
lan på armringar av silver, men vad som främst präglar ifrågavarande 
anordning på Vansöringen är dess betydande storlok samt den orne
ring, som kommit den till del. Det välvda fältet mellan ändvulsterna 
upptages av en starkt, nedsliten ornamentik, framställd i gjutning och 
troligen efterciselering, vilken vid första anblicken synes bestå av ett 
rombiskt fält inskrivet i en cirkel (fig. 2). Mellan cirkeln och mittpar
tiet till vardera av det rombiska fältets sidor förekomma emellertid 
tvä korta flikar, och utanför cirkeln urskiljas vid noggrannare påse
ende dubbla bågställningar, övergående i nämnda dubbelflikar liksom i 
det rombiska partiets hörn. Ornamentiken blir härigenom fullt begriplig. 
Den har återgivit ett under 900-talet i Norden ytterst vanligt motiv, 
uppträdande i filigranteknik på runda spännen och hängen av Terslev-
typ: det rombiska mittfältet, omgivet av symmetriskt utbildade och i var
andra övergående kringelformiga slingor, sammanhållna av en ring 
(fig. 3). Liksom slingornas filigranband på anförda spännen och hängen 
bilda del rombiska mittfältets konturer pä dessa, ha de låga bandsling
orna på Vansöringens knopp uppenbarligen bildat konlurband till den
nas ornamentala mittfält. Den starka nedslitningen gör att alla detal
jer äro praktiskt taget utsuddade, men på ett ställe kan konstateras 
att slingorna ursprungligen varit snedstreckado, tydligen i avsikt att ge 
intryck av filigran, och på knoppens ändar förekomma strödda, in
slagna cirklar, vilka kanske i sin ordning skola påminna om granula
tion. Man har med andra ord i knoppens ornering ej allenast upptagit 
ett välbekant och flitigt nyttjat motiv i den dåtida konsten utan jämväl 
i ett enkelt framställningssätt velat imitera de mest konstförfarna vi
kingatida guldsmedernas finaste och elegantaste uttrycksmedel: arbe
ten i filigran och granulering. Det är denna utsmyckning, som placerar 
Vansöringen i en klass för sig bland Nordens guldarmringar från vi
kingatid, vilkas fyrsidiga knoppar eller utsmidda plattor mellan tenar-
nas ändar på sin höjd kunna vara ornerade med inslagna kretsar eller 
enkla geometriska figurer av landade linjer etc. Tack vare denna ka
rakteristiska dekoration, sorn understundom även efterbildades i gjut
ning på hängsmycken av brons, kan Vansöringen dateras till 900-talets 
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senare hälft. Låsets starka förslitning ger emellertid vid handen att 
den varit länge i bruk och kanske ej kommit i jorden förrän ett gott 
stycke in på 1000-talet. 

I detta sammanhang kan det vara på sin plats att undanröja före
ställningen om östra Skandinaviens fattigdom på guldföremål från vi
kingatid i förhällande till Västskandinaviens jämförelsevis stora guld-

rikedom. I sin utomordentliga avhandling 
om silverskatten från Terslev anför K. 
Friis Johansen en sådan större guld
frekvens i det västliga Skandinaviens sil
verskatter, poängterande »den forbavsende 
Guldfattigdom i de talrige gotländske 
Solvfund» samt gör vidare gällande att 
västra Skandinaviens dominans blir än 
mer påtaglig om »de enkeltfundne Guld-
smykker medregnes»4. Tydligen under in
flytande av denna utsago gör sig P. Paul
sen till tolk för liknande synpunkter, även
ledes med särskilt framhållande av det 
ringa guldinslaget i de gotländska skat-
ternar>. Även S. Grieg synes acceptera 

denna åsikt", och R. Skovmand säger att »Det är sikkert riktigt at Guld-
sagerne indenfor Norden findes hyppigst mod Vest»7. Detta skulle bland 
annat innebära att guldet nått Norden frän Västeuropa. 

I verkligheten är förhållandet ett helt annat. Skovmand annoterar i sitt 
arbete om de danska vikingaskatterna tillhopa 70 guldföremål frän det 
nuvarande danska området och når upp till siffran 93 genom upptagande 
av guldföremål även från Skåne, Blekinge och Halland9. I dessa siffror 
äro ej inräknade fingerringar och barrar. S. Grieg kände för ett tjugu
tal år sedan 21 vikingatida guldföremål från Norge, hänförande sig till 
900- och 1000-talen; i denna siffra ingå 7 fingerringar, vilka väl dock 
i regel ej kunna betraktas som skattfynd". Av någon anledning upptager 
ej Grieg de rika norska skatterna från Hon och Röd. Medräknas dessa 
fynd stiger antalet norska guldföremål till ca 70, och sedan Griegs ar
bete kom ut har väl ett eller annat guldfynd gjorts. Det blir alltså 
ungefär samma totalsiffra för Danmark som för Norge. Från det nu
varande svenska området kunna redovisas 227 guldföremål från vikinga-

Fig. 3. Schematisk framställ
ning av Vansöringens ornering. 
Teckning av II. Faith-Ell. 2 fl.— 
Skeleton drawing of lhe orna
mentation on lhe nrmlel from 

Vansö. 

4 K. Friis Johansen, Solvskatten fra Terslev, Aarböger 1912, s. 222, 
not 1. 

1 P. Paulsen, Der Goldschatz von Hiddensee, Leipzig 1936, s. 20. 
6 S. Grieg, Vikingetidens Skattefund, Universitetets Oldsaksamlings 

skrifter, II, Oslo 1929, s. 196 och 284. 
7 R. Skovmand, De danske Skattefund fra Vikingetiden og den aeldste 

Middelalder indtil omkring 1150, Aarböger 1942, s. 224. 
s R. Skovmand, a. a., s. 224. — Från Skäne, Blekinge och Halland före

ligga 29 vikingatida guldsaker. 
" S. Grieg. a. a., s. 283. 
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tid eller 198, om man frånräknar Skåneland. Bland de svenska områdena 
leder Gotland med 127 guldföremål, men då en del äldre, häri ej inräk
nade guldbrakteater möjligen böra hänföras till vikingatid är anförda 
siffra att betrakta som ett minimum. Tillsammans når alltså antalet vi
kingatida guldföremäl från Danmark och Norge endast obetydligt över siff
ran enbart frän Gotland, och satsen att Gotland skulle vara fattigt pä 
vikingatidsguld är följaktligen helt missvisande. Istället framstår Got
land som det pä vikingatida guld rikaste området i Norden. När här
till kommer att vikingatidens gotlänningar haft råd att i viss utsträck
ning nedlägga i gravarna bronssmycken prydda med sirade guldbleck 
synes därav framgå att den gotländska guldrikedomen ej är en sken
bar, i vär fyndstatistik framträdande företeelse utan verkligen varit en 
realitet. 

Det övriga svenska vikingatidsguldet är huvudsakligen påträffat i 
landets södra och östra, mot Östersjön vettande delar. Huvudparten har 
kommit i dagen i Östergötland, Skåne och Uppland i nu nämnd ord
ning. Därefter följa Öland, Småland och Västergötland, medan de väst
svenska landskapen frånsett Västergötland äro svagt representerade. Allt 
talar för att Norden mottagit sitt mesta guld från Västerlandet. Man 
måste emellertid räkna med en import även österifrån, och 10-talet 
i Sverige funna bysantinska och arabiska guldmynt från vikingatiden, 
alla utom ett (Västmanland) härrörande frän östsverige (Gotland, Öland, 
Östergötland, Uppland), ger en fingervisning härom. 

Mårten Stenberger 
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