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VIKINGATIDENS SMYCKEBRAKTEATER 
Av Mårten Stenberger 

Lruldbrakteaterna från folkvandringstid grupperades av Bern
hard Salin i uppsatsen »De nordiska guldbrakteaterna» (An
tikvarisk tidskrift 1895, 14: 2); såväl dessförinnan som senare 
ha de i skilda sammanhang och ur olika synpunkter flitigt dis
kuterats av nordiska arkeologer. Icke desto mindre äro många 
frågor, som förknippa sig med dessa prydliga guldhängen, 
ännu långt ifrån lösta. Föreliggande uppsats vill fästa upp
märksamheten vid en om de folkvandringstida guldbraktea
terna erinrande smyckeform från vikingatid, nämligen smycke-
brakteaterna av silver, vilka utgöra ett anmärkningsvärt in
slag i fyndmaterialet från nordeuropeiskt område och där van
ligen uppträda i silverskatterna. 

Det skall omedelbart framhållas att uppsatsen närmast avser 
att vara en sammanställning och en anmälan av ett hittills föga 
beaktat material och att den ingalunda gör anspråk på att 
meddela en definitiv lösning på spörsmålet om smyckeformens 
härkomst. Den är också en diskussionsinbjudan, närmast rik
tad till numismatikema, vilka ha större förutsättningar att 
komma sistnämnda problem in på livet, än vad en arkeolog har. 
För jämförelses skull kommer även ett och annat, i Norden fun
net, vikingatida myntspänne att nämnas, som genom sin infatt
ning i ett ramverk till det yttre påminner om smyckebraktea-
terna. För båda dessa smyckeformer gäller att de i motsats till 
folkvandringstidens guldbrakteater burits som spännen. På ett 
med de runda, filigranornerade skivspännena av silver eller guld 
överensstämmande sätt ha de eller ha haft på baksidan fäste 
och hållare till nål, däremot ha de aldrig varit försedda med 
ring för kedjelänkars uppbärande.1 

1 Vanligen äro numera såväl nålfäste som nålhållare förlorade, men 
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Fig. 1. Enggårda, Rone sn, 
Gotland, ifl. 
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Brakteater av anfört slag förefalla ha varit rätt allmänna 
i Nordeuropa under vikingatid att döma ej minst av den för
hållandevis stora förekomsten i skatterna av hela eller frag
mentariska filigranbårder, 
vilka ej kunna härröra från 
runda filigranspännen utan 
måste ha utgjort infattningar 
till smycken av anfört slag 
(eller i viss utsträckning ku
piga silverblccksspännen). 
Särskilt vanliga äro sådana 
bårder och bårdfragment i de 
rikt sammansatta gotländska 
bitsilverskatterna, medan de 
i mindre grad sätta sin prä
gel på de fastlandssvenska 
skatterna av motsvarande art. 
Här uppträda de framför allt i 
skatter funna i Skåne. I de danska skatterna är formen jäm
förelsevis allmän.- Däremot är den mig veterligt ej företrädd i 
nordtyska och polska skatter (fig. 1). 

Smyckebrakteaterna visa i regel en i profil ställd, vanligen 
högervänd bröstbild; i ett par enstaka fall förekommer bilden 
av ett fyrfotadjur. Understundom ha de en mer eller mindre 
förvirrad omskrift, någon gång läsbar sådan. Bokstäverna äro 
ibland ersatta av upprepade I-liknande tecken av samma slag 
som exempelvis på de s. k. wendenpfennige. Såsom anmärk
ningsvärt förtjänar anföras att samtliga i Norden funna brak
teater äro varandra olika — smycken tillverkade med samma 
stamp äro hittills ej kända. 

Gotland har lämnat det största antalet vikingatida silver-
brakteater. Härifrån förskriva sig sammanlagt 9 hela eller 
fragmentariska exemplar, flertalet ingående i typiska bitsilver-

understundom visa lödningsspår platserna, där dessa varit ansatta. Åt
skilliga brakteater ha emellertid såväl nålfäste som nålhållare eller 
endera av dessa anordningar i behåll. Det kan ej råda tvivel om att 
smyckebrakteaterna åtminstone i regel fungerat som spännen. 

2 Roar Skovmand, De danske Skattefund, Aarböger 1942, fig. 20. 
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skatter av sent datum. Härtill kommer en myntimitation i bred, 
praktfull infattning. 

Storleken på Gotlandsbrakteaterna varierar betydligt, från 
ca 2 till ca 4 cm i diameter (härmed avses själva smycket och 
ej infattningen, som kan äga avsevärd storlek även om brak
teaten som sådan är liten). Infattningarna äro av olika be
skaffenhet. Merendels ha de varit utförda i fint filigranarbete 
av jämsides lagda, snodda trådar, men de kunna även utgöras 
av en enda, relativt grov pärlstav eller av filigranbårder in
delade i två ungefär lika breda fält genom pärltrådar, antingen 
gedigna eller rörformiga. Även det enkla flätornament, som kan 
uppträda på randen till avancerade vikingatida skivspännen, 
återfinnes hos någon enstaka brakteatinfattning. 

Här nedan lämnas först en kortfattad beskrivning av de got
ländska smyckebrakteaterna. 

Del av tämligen liten brakteat (fig. ,2) ingår i ett skattefynd 

Fig. 2. Mannegårda, Lye sn, 
Gotland. I f l . 

Fig. 3. Halsarve, Fardhem, 
Gotland. I f l . 

från Mannegårda i Lye sn (SHM 11300), visande bakre delen 
av ett manshuvud med yvigt hår. I stället för omskrift har 
smycket en pärlkrans ett stycke innanför kanten. Den har varit 
infattad i en smal, rörformig pärlstav. Mannegårdaskatten är av 
betydande storlek med en vikt av över 3 V2 kg samt innesluter 
bl. a. 2413 + 34 mynt, det övervägande antalet västerländska. 
Skatten torde ha kommit i jorden omkring år 1050. 

Utan ram är ett brakteatfragment (fig. 3) i en silverskatt 
från Halsarve i Fardhem sn (SHM 1501), nedlagd sannolikt 
kort tid efter år 1000. Smyckefragmentet återger främre delen 
av ett manshuvud samt har omskrift, av vilken finnas bevarade 
bokstäverna IOBCAES. Vid kanten av fragmentet en pärlkrans. 

Av större intresse äro de andra Gotlandsbrakteaterna. Väl 
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bevarad och med bilden av ett manshuvud, påminnande om 
huvudena på en del brakteater från folkvandringstid, är en 
tunn, nästan fullständigt bibehållen brakteat (fig. 4) i en liten, 
år 1941 funnen silverskatt från Bryor i Tingstäde sn (SHM 
22864). Huvudet omgives av bokstavsliknande tecken i två 
kretsar. Denna skatt innehåller 290 mynt, därav 4 bysantinska 
och resten arabiska, de sistnämnda med slutmynt från ca 975. 
Enär inga engelska mynt ingå i myntmassan kan man våga an
taga att skatten undangömts kort tid efter det ovan angivna 
slutåret, d. v. s. mellan 980 och 990. 

Den märkliga silverskatt, som år 1934 påträffades vid ut
grävning av en kämpgravrest vid Kännungs i Hellvi sn (SHM 
20879), äger 2 brakteater (fig. 5, 6) samt 
ett flertal infattningar till sådana eller 
snarliknande smycken. Den ena av dem, 
framställd av tunt silverbleck (fig. 5), är 
tyvärr illa skadad, men man kan likväl 
tydligt urskilja ett grovt framställt mans
ansikte, vilket mot vanligheten är åter
givet en face. Detta är förf. veterligt den 
enda hittills i Norden påträffade vikinga- F i g-J; S i / ? / ? ' * * ' 
tidsbrakteat med ett framifrån sett män
niskohuvud. Bilden äger en oredig omskrift mellan tvenne, av 
drivna små bucklor bildade kretsar. Smycket har omgivits av 
en rörformig pärlstav. Den andra brakteaten från Kännungs är 
tillverkad av ett något grövre silverbleck men är mindre. Dess 
centrum upptages av bröstbilden av en man med tydligt åter
givna anletsdrag, hår och draperad mantel. Bilden omges av 
I-liknande tecken i två varandra motstående grupper. Jämte 
åtskilliga andra, väsentligen i form av fragment förekommande 
smycken äger Kännungsskatten 1425 -f 138 mynt, flertalet 
engelska och tyska. De yngsta engelska mynten äro slagna för 
Knut. De förhålla sig till de vida talrikare Etelredsmynten som 
1: 10. Bland de tyska mynten saknas sådana för Konrad II lik
som också sådana för Henrik II. Med hänsyn härtill torde Kän
nungsskatten ha nedlagts kort efter Knuts regeringstillträde 
eller mellan 1020—24.3 

3 Enligt benäget lämnad upplysning av dr P. Berghaus, Munster, vil
ken 1949 utfört bestämning av denna skatts myntsammansättning. 
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Av synnerligt intresse är en präktig brakteat av tunt sil
verbleck (fig. 7) i en skatt från Digrans i Sundre sn (SHM 520), 
vilken i motsats till tidigare här omtalade skattefynd ej är en 
bitsilverskatt utan en skatt av klenodier, avsedda att på nytt 
användas efter det planerade upptagandet. Tyvärr är inne
hållet i denna, år 1828 påträffade skatt endast delvis i behåll. 
Den uppges ursprungligen ha bestått av 227 -|- 7 mynt, ett runt 

Fig. 5—6. Kännungs, Hellvi sn, Golland. If l . • 

spänne, 2 armbyglar och 3 brakteater av silver, en smula bit
silver samt oval kopparask. I den sistnämnda hade skatten varit 
förvarad. Av detta märkliga fynd kunna numera blott den 
sagda brakteaten, det runda spännet, som är en avancerad form 
av det väsentligen 900-talets senare hälft tillhörande skivfor
miga filigranspännet, en armbygel samt kopparasken identifi
eras i Statens historiska museums samlingar.4 Om mynten 
vet man att ett fåtal varit arabiska, medan huvudparten utgjorts 
av engelska med slutmynt för Knut. Åtskilliga engelska mynt 
skola ha varit oläsbara. Är det riktigt att mynt för Knut varit 
slutmynt kan skatten ej ha undangömts tidigare än omkring 
1020, men sannolikt har dess deponering skett först åtskilligt 

* Mårten Stenberger, Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit, 
Lund 1947, Abb. 207. 
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senare (antalet mynt för Knut uppges ha uppgått till 67 och 
för Etelred till 103) eller omkring 1025—1035. 

Brakteaten från Digrans visar bröstbilden av en man med 
väl tecknat hår. På axeln syns en krets med två uppåtriktade 
flikar, tydligen en axelagraff, och framför huvudet en spira. I 
omskrift mellan tvenne pärlränder kan läsas -f- SVNEDROMDH. 
Digransbrakteaten är såsom framgår av det efterföljande vik
tig, enär den sannolikt utgör efterbildning av ett tyskt mynt. 

Fig. 7. Digrans, Sundre sn, Gotland. I f l . Fig. S. Fardutne, Rulc 
sn, Gotland. If l . 

Starkt fragmentarisk är en brakteat (fig. 8) i en liten skatt 
från Fardume i Rute (SHM 16009), vilken jämte ännu ett an
tal fragmentariska smyckeföremål ävensom bitsilver äger 264 -f" 
27 mynt, huvudsakligen tyska och engelska. De sistnämnda ha 
slutmynt för Knut. I brakteatfragmentets centrum urskilj es del 
av ett profilställt manshuvud och i det bevarade partiet av en 
omskrift står att läsa V + OID, åtföljt av otydlig bokstav, möj
ligen ännu ett D. De tyska mynten i skatten, sammanlagt 
161 -f 10, äro tyvärr ej bestämda. Två som danska (Magnus) 
ursprungligen uppfattade mynt äro möjligen felbestämda och 
utgöra då snarast efterbildningar av engelska mynt. De säkert 
kända slutmynten i skatten äro slagna för Knut. Att under 
dessa förhållanden våga fälla något mer deciderat utlåtande 
om den sannolika tidpunkten för Fardumeskattens jordande 
är ej möjligt, men om man med bred marginal sätter mitten 
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av 1000-talets förra hälft som datum för denna tilldragelse torde 
man nog ungefärligen träffa det rätta. 

Ett anmärkningsvärt brakteatsmycke (fig. 9) tillhör skatten 
från Lilla Valla i Rute sn (SHM 3099, 3134), en av Gotlands 
mest kända vikingatida skatter genom den däri ingående vac
kert kannelerade och med runstensslingor prydda silverskålen/' 
Även i denna skatt äro mynten talrika eller 604 + 14 med stor 

Fig. 9. Lilla Valla, Rute sn. 
Golland. I f l . 

Fig. 10. Kviende, Ot
hem sn, Golland, If l . 

dominans för engelska präglingar (506 + 3). De yngsta engelska 
mynten äro slagna för Edvard och häremot svara på ett ut
märkt sätt de yngsta i skatten förekommande danska mynten, 
präglade för Hardaknut. Det kan förmodas att skattens undan
gömmande ägt rum någon gång vid tiden omkring 1050, då f. ö. 
många skatter tyckas ha kommit i jorden på Gotland. 

Brakteaten i skatten från Lilla Valla är ett gott utfört ar
bete i en bred ram av förträffligt filigranverk, vilken är inde
lad i två fält genom trenne pärlstavar. Brakteatens bild, ett 
människoansikte i profil, är åstadkommen i prickmanér. Hår 
eller möjligen något slags huvudbonad återgives genom ett par 
rader upphöjda punkter, klädedräkten genom en halvmåne-
formig gruppering av likartade punktrader. Framför huvudet 
står i vertikal anordning ordet ODDO. Det hela omges av en 
pärlring. 

5 M å r t e n S t enbe rge r , a. a., Abb . 212. 
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Slutligen är bland Gotlandsbrakteaterna att nämna ett ty
värr endast ungefär till hälften bevarat smycke (fig. 10) i en till 
sin smyckesammansättning viktig skatt, i vilken även ingår in
fattningar till två andra brakteater", från Kviende i Othem sn 
(SHM 21613). Skatten har 518 mynt. Nästan hälften av dessa 
äro arabiska, vilket är anmärkningsvärt med hänsyn till dess 
sena tidsställning. De övriga äro huvudsakligen engelska och 

Fig. 11. Sigsarve, Hejde sn, Golland, I f l . 

tyska med starkt övervikt för de förstnämnda (207 resp. 61). 
Slutmynten samspela väl — de engelska äro slagna för Knut, 
de tyska för Henrik III, vartill kommer ett danskt mynt för 
Hardaknut. Liksom beträffande närmast föregående skatt kan 
nedläggandet av den här ifrågavarande fixeras till omkring 
1050. 

Brakteaten är gjord av tunt silverbleck och kantas av en rör-
formig pärlstav. I dess centrum ses framkroppen till ett fyr
fotadjur med tillbakavänt gapande huvud och långt utskju
tande tunga. I en av pärlränder begränsad omskrift finnas 
bevarade bokstäverna DAVIRfT) 

Samma uppgift som de nu omtalade smyckena, alltså att bru-
6 Mdrfen Stenberger, a. a., Abb. 213:6, 10. 
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kas som spänne, torde även smycket fig. 11 ha ägt, ehuru tyd
liga spår efter sådan funktion ej stå att finna på dess baksida. 
Smycket ifråga tillhör en högst ansenlig, över 6 kg vägande 
silverskatt från Sigsarve i Hejde sn (SHM 16077, 16200), vilken 
uppvisar en förträfflig provkarta på smyckeformer av gotländsk, 
allmänt nordisk och östlig proveniens. Myntens antal är be
tydande: 1225 + 97. Här möter samma förhållande som med 
avseende på närmast föregående fynd, nämligen en procentuellt 
sett stor rikedom på arabiska mynt trots skattens sena nedlägg
ningstid. De arabiska mynten äro sålunda något mer än hälf
ten av samtliga, d. v. s. 634 + 83, medan återstoden huvudsak
ligen består av engelska (283 + 5) och tyska (214 + 3). De sist
nämnda äro dessvärre ännu obestämda. De arabiska mynten 
ha en nästan 300-årig spännvidd med det äldsta från år 739 och 
det yngsta — en ilekid — från år 1002, en av de yngsta arabiska 
präglingar, som äro kända från Gotland. De yngsta engelska 
mynten äro slagna för Edward III, och de få danska mynten, 
tillhopa 7, ha slutmynt för Sven Estridsen. Tidigast kan Sigs-
arveskatten ha grävts ned några år in på 1050-talet, men sanno
likheten talar för att depositionen ägt rum omkring 1060.7 

Sigsarvesmyekets mittfält utgör en snarast gjuten efterbild
ning av ett mynt. Imitationen är infattad i en praktfull ram av 
8 tvärrefflade, grova silvertrådar med en yttre begränsning 
av en något grövre, slät samt inåt vågformigt utbildad silverten. 
Det hela sammanhålles på baksidan av fyra i korsform an
bragta och med enkla spiralhakar avslutade silverskenor, vilka 
äro fastlödda vid underlaget. Smycket har före nedläggandet i 
jorden vikts samman över mitten. Adversen visar ett mans
huvud i profil, omgivet av bokstavsliknande tecken; å reversen 
upptages centrum av ett likarmat kors med punkter i svick-
larna, omgivet av pärlring och därutanför av missförstådda 
bokstäver. 

Med den föregående framställningen äro alla smyckebrakte-
ater redovisade, vilka ha säker gotländsk proveniens. Samtliga 
exemplar ingå i skatter. I intet fall har en smyckebrakteat eller 

7 Sedan detta skrivits har en av dr P. Berghaus, Munster, utförd be
stämning av Sigsarveskattens mynt ådagalagt att skatten måste ha 
blivit nedgrävd 1054—1055. 
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ett myntspänne hittills påträffats i de på smyckeföremål ofta 
synnerligen rikt utrustade gravarna. Detta skulle kunna inne
bära att formerna aldrig brukats som smycken av den got
ländska befolkningen, men å andra sidan är det ytterst sällan 
som ens ett litet och föga påkostat silverföremål fått följa den 
döde i graven trots öns enorma silvertillgångar under vikingatid. 
Den ovan omtalade, vackra skatten från Digrans i Sundre med 
dess oskadade smycken är emellertid ett memento, till vilket 
hänsyn bör tagas. 

De Gotlandsskatter, som innehålla broscher av här behandlat, 
slag, ha i flertalet fall kommit förhållandevis sent i jorden, i 
allmänhet under 1000-talets förra del och mitt. Ofta ha före
målen vid nedläggandet varit styckade eller på annat sätt ska
dade. Ett enda skattfynd med smyckebrakteat kan tillskri
vas 900-talet, nämligen skatten från Bryor i Tingstäde, vars 
mynt äro arabiska och bysantinska och som kan antagas ha 
undangömts ett eller annat decennium före år 1000. Senaste 
delen av 900-talet och 1000-talets förra hälft synas bilda ske
det för dessa smyckens förekomst på Gotland. 

Vänder man sig från Gotland till det övriga Sverige finner 
man att smyckebrakteater och de om dessa erinrande mynt-
broscherna från vikingatid där äro en stor sällsynthet. Trots 
den förhållandevis stora förekomsten av fragmentariska infatt
ningar till smyckebrakteater är ingen sådan känd från ett 
fastlandssvenskt eller öländskt skattefynd. Att Öland, vars skat
ter äro talrika och till sin sammansättning visa stor likhet 
med de gotländska, ej kan uppvisa någon smyckebrakteat är 
egendomligt. Den enda brakteat, som är känd från fastlands-
svenskt område, härrör märkligt nog från en grav, belägen vid 
Holm i överlännäs sn, Ångermanland, sakkunnigt undersökt 
år 1949.s 

En brosch med efterbildning av ett bysantinskt kejsarmynt 
förvaras sedan lång tid tillbaka i Lunds univ. hist. museum 
(LUHM 6609). Den tillhör en år 1729 på Gärsnäs ägor i ö . 

8 Enär resultatet av denna undersökning inom kort kommer att fram
läggas av utgrävarna själva kan fyndet här ej närmare behandlas. 
Brakteaten visar ett profilställt huvud samt äger legend. 
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Herrestad sn, Skåne, anträffad bitsilverskatt, vilken i övrigt 
förvaras i Statens hist. museum (SHM 116). Den innehåller 
bl. a. engelska och tyska mynt, varav de sistnämnda ha slut
mynt för Knut. Myntefterbildningen — uppenbarligen gjuten 
— är infattad i en ram av pärlade och snodda silvertrådar. 

Ramverket sammanhålles på 
ett om Sigsarvesmycket på
minnande sätt av silverband 
på baksidan, där även nålfäs
tet och en del av nålhällaren 
finnas kvar. Adversen uppta
ges av ett huvud i profil, dräk
ten antydes genom några pa
rallella linjer, på axeln syns 
ett spänne, framför huvudet 
ändarna till ett i övrigt ej mar
kerat pannband. Bilden omges 
av oförståelig inskrift. Rever
sen äger som huvudmotiv ett 
kors på trappformigt avsatt 
underrede (fig. 12).° 

Förutom nu nämnda smyc
ken föreligga i Statens histo
riska museum utan inv.nr 
tvenne små silverbrakteater 
(fig. 13, 14), infattade i pärl-
stavar. De sakna proveniens
uppgifter men äro utan tvivel 
funna i svensk jord. Måhända 
förskriva de sig från Gotland. 
Båda äro av sekunda beskaf
fenhet samt otydliga. Den ena 
visar ett av punkter och streck 

9 Om Gärsnässmycket se Sven Lagerbring, Bekrifning på en gammal 
Penning, som förvaras uti Myntsamlingen vid Universitetet i Lund, Sv. 
Vitterhets-Academ. Handl. IV, 1783, s. 22 ff. — I Atlas for Nordisk 
Oldkyndighed, Köbenhavn 1857, är det avbildat å Tab. II fig. 24 (Be-
skrivn. av C. J. Thomsen, Om Guldbracteaterne etc. i Annaler f. Nord. 
Oldkyndighed 1855, s. 290). — O. Sundin, Om förhistoriska guld- och sil-

Fig. 12. Gärst llcrreslads sn. 
Skåne. 

76 



V 7 Tv T V C .1 7' T TI .1 S M t C Tv B II II A K T E A T E Ii 

bildat ornament, som kanske skall föreställa ett ansikte, inskri
vet i en cirkel. Utanför detta finns en del orediga tecken, snarast 
missuppfattade bokstäver. Den andra brakteaten har innanför 
en pärlkrans ett ytterst otydligt ansikte. Båda äro vida mer 
barbariska än de ovan omtalade Gotlandsbrakteaterna. Vidare 
är att nämna en väl bibehållen silverbrakteat i Kungl. Mynt
kabinettet i Stockholm, utan inv.nr och proveniensuppgift, vil
ken förmodligen bör tillskrivas samma tid som övriga här om-

Fig. 13—15. Från obekanta fyndplatser. Ijl. 

talade smycken, alltså vikingatid (fig. 15). Inom en pärlring samt 
oredig omskrift visar den en högervänd bröstbild.1" 

En lika sällsynt företeelse som inom det svenska området 
utanför Gotland äro smyckebrakteater i det övriga Norden. 
Från Finland och Norge har förf. sig intet exemplar av denna 
smyckeform bekant.11 Från det danska området väster om Öre
sund är ej heller någon smyckebrakteat känd, medan däremot 
en sådan ingår i en betydande bitsilverskatt från Bolbygaard 
på Bornholm, vilken enligt Skovmand sannolikt nedlagts vid 
tiden omkring 1050.12 Brakteaten bär ett fyrfotadjur med till-
bakavänt huvud och utgör alltså härutinnan en motsvarighet 
till Gotlandsbrakteaten fig. 10 från Kviende i Gothem. Liksom 
den sistnämnda äger den en oläslig inskrift (fig. 16). 

Mest känd av alla smyckebrakteater från vikingatid torde vara 
den större av de båda silverbrakteater, som ingår i den ena 

verfynd i Lunds universitets historiska museum, Från Lunds univ. hist. 
mus. 1918, s. 137 f., fig. 10. 

10 Avb. i Atlas for Nord. Oldkyndighed Tab. XII fig. 249. 
11 I den berömda norska Hon-skatten ingår ett myntspänne av guld, 

en efterbildning av ett mynt för Ludvig den fromme, avb. Atlas for Nord. 
Oldkyndighed Tab. II fig. 29. 

12 R. Skovmand, a. a., s. 163. 
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av de båda silverskatterna från Klein-Roscharden vid Lastrup 
i Oldenburg. Det väl utförda smycket (fig. 17), visande ett om 
en romersk kejsarbild erinrande högervänt och diademprytt 
manshuvud med den tydligt läsbara omskriften Heginric Rex, 

är infattat i en bred ram av snodda fili-
grantrådar; på baksidan spåras rester 
efter nålanordning. Framställningen 
hänföres till den tyske konungen Hen
rik I.13 Den andra brakteaten i Klein-
Roscharden-skatten är ur konstnärlig 
synpunkt den förra betydligt under
lägsen samt återger ett rått framställt 
huvud med diadem; i sitt »barbarise-
rade» utförande har den en omisskänn
lig likhet med flera av Gotlandsbrak
teaterna. Den är infattad i en filigran-

bård av samma beskaffenhet som skattens Henrik I-brakteat 
ehuru ej fullt så bred som denna.14 Klein-Roscharden-skatten 
anses ha nedlagts omkring år 1000. Utan tvivel har brakteaten 
med bröstbilden tillverkats med ett mynt för Henrik I som 
förlaga, men något sådant med denne konungs anlete lär dock 
ej vara känt. 

I detta sammanhang må även erinras om en fragmentarisk 
smyckebrakteat av silver i den betydande, huvudsakligen av 

Fig. 16. Bolbygaard, Kleinen 
sker S., Bornholm, ifl. 

13 Klein-Roscharden-brakteaten är flerstädes omtalad och avbildad. 
H. Dannenberg, Drei Miinzfunde aus dem X. und XI. Jahrhundert. A. der 
zweite Fund von Klein-Roscharden, Zeitschr. f. Numismatik XV, 1887, s. 
289 f. samt i samma bands Verhandlungen. — A. von Sållet, Die Erwer
bungen des Königl. Miinzkabinets vom 1. April 1887 bis 1. April 1888, 
Zeitschr. f. Numismatik XVI, s. 17 f., Taf. 1:8. — J. Menadier, Deutsche 
Munzen, III, Der Brakteatenstempel von Haverbjerg, s. 29 ff., Abb. S. 
36. — P. E. Schramm, Die deutschen Kaiser und Könige in Bildern 
Ihrer Zeit, Berlin 1928, Abb. 57 samt senast Kwrt Lange, Miinzkunst 
des Mittelalters, Leipzig 1942, s. 54, Abb. 8. — A. Suhle, Die deutschen 
Munzen des Mittelalters, Berlin, s. 35 f., Abb. S. 36. 

14 Viss likhet med denna enkla brakteat i Klein-Roschardenskatten 
visar det smycke, gjort av två tunna pressbleck av guld över en bly-
eller tennkärna, som blivit funnet i Hedeby, uppenbarligen ett slags 
förfalskning. Se H. Jankuhn, Die Ausgrabungen in Haithabu, Berlin — 
Dahlem 1943, s. 72, Abb. 28. 
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mynt bestående skatten från kryptan till S:t Mikaolikyrkan 
i Fulda, Hessen-Nassau,1'' vars nedgrävning fixerats till tiden 
omkring 1115, alltså enligt svensk kronologi äldsta medeltid. 
Fyndet är till myntsammansättning rent tyskt och ur denna 
synpunkt viktigt för förståelsen 
av sagda smyckebrakteats här
komst. Brakteaten är förgylld 
— härutinnan överensstämman
de med en del brakteatartade 
efterbildningar av arabiska 
mynt, funna på nordisk botten 
— samt starkt nednött. I cent
rum har den ett huvud med 
strålkrona samt i omskrift bok
stäverna NRA, tydda såsom 
återstod av KONRAD, d. v. s. 
tyske konungen Konrad II, som 
fått sin grav i Fuldas domkyrka. 

Ej med ett mynt men väl 
med en annan brakteat är den skatten från Halsarve i Fardhem 
tillhörande brakteaten (fig. 3) jämförbar. Ifrågavarande paral
lell till Halsarvesmycket är en till ungefär blott hälften bevarad 
brakteat tillhörande Eremitagets samlingar i Leningrad.10 Detta 
smycke visar i centrum bröstbilden av en man, men ansiktet 
är i motsats till Halsarvebrakteatens riktat åt vänster. De mar
kerade, redigt tecknade anletsdragen hos de båda brakteaternas 
bilder äro så nära överensstämmande med varandra att man är 
benägen ifrågasätta, huruvida ej modellerna till de båda smycke
blecken rent av utförts av samma hand. Uppgift på fyndplats 
för Eremitagets brakteat har förf. ej kunnat finna i litteraturen, 
men tänkbart är att den påträffats i något av de baltiska län
derna.17 

Eig. t i Klein I tosehurden. Oldenburg, 
C. H l . 

15 H. Buchenou, Der Mlinzfund in der Michaelskirche zu Fulda, Blätter 
f. Munzfreunde, Bd. IX, 1897—1901, s. 98, Taf. 137: 30. 

16 Avb. å s. 252 hos Menadier, a. a. 
17 Här kan även göras en jämförelse mellan den ena av de i skat

ten från Kännungs på Gotland (fig. 5) ingående brakteaterna och de 
utmärkta brakteater (dock i detta fall av brons), som äro placerade på 
insidan till den kända s. k. kejsar Otto-skålen, funnen år 1886 vid Fellin 
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Komma vi så till spörsmålet om ursprunget för de på Gotland 
och i det övriga Norden funna smyckebrakteaterna. Gotland 
intager en särställning genom det stora antalet där påträffade 
brakteater och till följd härav uppställer sig som naturlig frå
gan: ha de på Gotland funna brakteaterna också blivit fram
ställda där och de gotländska silversmederna följaktligen utövat 
denna konstart? Låt oss emellertid först undersöka i vad mån 
förebilder kunna anses vara förhanden till en eller annan av 
Gotlandsbrakteaterna och i vilken riktning i så fall dessa 
peka. Självfallet lönar det sig ej att söka förebilder till de mer 
schablonmässigt utförda brakteaterna, alltså till exemplaren 
med allenast en grov, »barbariserad» bröstbild, men beträffande 
ett par av de bättre alstren kunna en del slutsatser dragas, av 
betydelse i föreliggande sammanhang. 

Med avseende på brakteaten fig. 9 från Lilla Valla i Rute 
behöver intet tvivel råda om innebörden av dess kortfattade 
text: ODDO. Det är någon av de tyska konungarna-kejsarna 
Otto, som härmed åsyftas, omöjligt att säga vilken. Något Otto
mynt med en om Lilla Vallabrakteaten påminnande framställ
ning har sig förf. ej bekant. I omskriften till den fragmentariska 
brakteaten fig. 8 från Fardume i Rute kan man, såsom tidigare 
anförts, bl. a. läsa OID[?], vilket torde vara en förvanskning av 
Otto-namnet. Av än större intresse är den vackra brakteaten 
i Digransskatten fig. 7. Framför dennas förträffligt fram-

i Livland (M. Ebert, Die baltischen Provinsen Kurland, Livland, Estland 
1913, Praehist. Zeitschr. V, 1913, Taf. 24. — Menadier, a. a., s. 32 ff. — 
R. Indreko, Viljandimaa muinasaeg, Tartu 1935, s. 43, fig. 21). Den dess
värre svårt skadade Kännungsbrakteaten är som nämnts i det föregå
ende den enda inom nordiskt område funna brakteat från vikingatid 
med ett i en face sett huvud. Den är starkt barbariserad och till följd av 
sitt defekta tillstånd svår att säkert tyda, men jämte den frontala fram
ställningen visar den i ansiktets detaljutformning — runda ögon, svängda 
ögonbryn, mustasch(?) — en ej obetydlig likhet med sagda kejsar-
brakteat. Kejsaren bär bygelkrona och på Kännungsbrakteaten finns 
kring hjässan en glorialiknande utsmyckning, som skulle kunna vara en 
missförstådd krona. Fatet med kejsarbrakteaten är en s. k. Hansaskål 
och har tillverkats i Västyskland, troligen i Rhenlandet. (Se även H. 9. 
Bruiningk, Ein liturgisches mittelalterliches Bronzebecken, Sitzungsb. 
der Gesellsch. f. Geschichte und Alterthumsk. der Ostseeprov. Russlands, 
1903, Riga 1903, s. 108 ff.) 
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ställda huvud syns en spira i form av en ringkrönt stav och på 
högra axeln ett ringformigt spänne med bandflikar. Förebilden 
till denna, den utan jämförelse vackraste smyckebrakteat, vi 
äger från nordiskt område, kan ha varit en pfennig av typ 
Dannenberg 1515, slagen för Henrik III eller Henrik IV18, vars 
huvud — ehuru försett med bygelkrona — visar ej ringa lik
het med Digransbrakteatens bild. Det är förenat med viss grad 
av sannolikhet att ett mynt av anfört slag fått tjänstgöra som 
förebild till den gotländska brakteaten.19 Det kan påpekas att 
Digransbrakteatens omskrift SVNEDROMDH nära erinrar om 
omskriften på reversen till Dannenberg 496, lydande SVEN-
RONY. 

Beträffande nu nämnda, med läsbara inskrifter försedda 
brakteater från Gotland är det sålunda klart att de såsom 
förebilder haft tyska mynt, såsom ävenledes varit fallet med 
Henrik I-brakteaten i Klein Roschardenskatten och troligen 
även brakteaten i skatten från S:t Mikaelikyrkan i Fulda. 

Ehuru myntspännen av det slag, som i ett par fall omnämnts 
i det föregående, endast till funktion och inramning äga ge
menskap med smyckebrakteaterna ha de likväl i sin egenskap 
av samtida parallellföreteelser intresse för förståelsen av de 
sistnämnda. Det ståtliga myntspännet från Sigsarve i Hejde 
(fig. 11) är enastående på Gotland och har blott få motsvarig
heter i det övriga nordiska materialet, där det dock är unikt 
med hänsyn till den praktfullt gestaltade ramen. Med sina 
pärlade, koncentriskt grupperade tenar avviker denna högst 

18 H. Dannenberg, Die deutschen Munzen, Berlin 1894, Pl. 70. — Vac
ker avbildning av samma mynt finns hos K. Lange, a. a., nr 13. — Till 
dr P. Berghaus, Munster, som bragt detta mynt till förf:s kännedom, 
framföres här ett tack. 

18 Är den här gjorda attribueringen riktig kan Digransskatten ej ha 
blivit nedlagd så tidigt som ovan förmodats med ledning av de i fyndet 
ingående mynten eller omkring 1025—1035. Har brakteaten haft som 
förebild ett mynt för Henrik III (1039—56) kan skatten knappast ha undan-
stuckits tidigare än omkring 1050 men väl något senare, har förebil
den återigen varit ett mynt för Henrik IV (1056—1106) måste nedlägg
ningen ha ägt rum längre fram i tiden. Digransskattens runda, kupiga 
filigranspänne med dess upplösta ornamentik talar också snarare för 
1000-talets senare än dess förra hälft som ungefärlig tidpunkt för ned
läggningen. 
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Fig. 18. Canterbury. Kngland. Ifl. 

väsentligt från de i Norden funna brakteatspännenas vanligen 
av fina filigrantrådar uppbyggda infattningar. Denna teknik 
med pärlad, tämligen grov ten är ett utmärkande drag just 
för myntspännenas grupp. Ett Sigsarvesmycket mycket när
stående myntspänne av silver är funnet i Canterbury i Eng
land (fig. 18)."" Det är något större än det gotländska föremålet. 
Som centrum har det en kopia av ett mynt med å adversen inom 
omskrift en högervänd bröstbild samt å reversen, likaledes 
inom omskrift, ett litet, likarmat kors. Adversens omskrift i 
tydliga, smäckert formade bokstäver lyder -fVV DEM AN FE-
CID, en mästarlegend alltså, reversens NOMINI DOMINI. Det 
har antagits att förlagan till Canterburysmycket varit ett mynt 
för den angelsachsiske konungen Eadgar (959—75)."1 

Det föreligger också stor överensstämmelse mellan vissa av 

20 Proceedings of the Society of Antiquaries of London, XIX, s. 210 
med motstående plansch. 

u Proceedings ovan. 

82 



V T Tv T .V G A T I I) A S M Y C l i B Ii R A Ii T B A T E R 

Eadgars mynt och Canterburysmycket, såväl med avseende på 
bröstbilden som reversens kors, men det vore jämväl tänkbart 
att förlagan till Canterburymynten varit ett tyskt sådant och att 
framställningen skett inom tyskt område. Härmed åsyftas 
denarer slagna för hertig Bernhard av Sachsen (973—1011), 
vilka äga bröstbilder och kors av ungefär samma utseende som 
Canterburymyntet samt på frånsidan legenden IN DOMINE DN 
AM (Dannenberg 585), förf. veterligt det enda mynt från denna 
tid med sådan omskrift.~a Namnet 1'udeman erinrar emellertid 
snarast om anglosachsiskt namnskick. Begynnelsebokstaven kan 
vara en felskrivning för D på så sätt att man begagnat sig av-
ett p-liknande tecken för att återgiva det uddljudande D. Skulle 
sålunda den rätta formen varit DUDEMAN, så är detta namn 
bestyrkt från engelskt håll. Det har burits av myntmästare i 
äldre och yngre angelsachsisk tid (under Burgreds regering 
853—71, Eadwigs 955—59 och Eadgars 959—75"b). Det blir un
der dessa förhållanden mest sannolikt att t i l lverkaren av Canter
burysmycket varit angelsachsare och att förlagan till mynt 
kopian utgjort ett mynt för Eadgar, ty det torde anses som full
ständigt uteslutet att en angelsachsare begagnat ett tyskt mynt 
som förlaga. Härtill kommer så infattningen till smycket, som 
bör ha tillverkats inom samma krets som myntkopian, måhända 
av myntmästaren själv. Denna uppfattning styrkes av den om
ständigheten at t myntspännen från merovingertid och senare 
med pärlat ramverk företrädesvis påträffats i Friesland och 
England. Vad beträffar Sigsarvesmyckets myntefterbildning kan 
naturligtvis denna ej betraktas såsom gjord efter förebild av 
Canterburymyntet . Det schematiserade framställningssättet hos 
Sigsarvesmycket omöjliggör varje diskussion om någon viss för
laga. Smycket står emellertid i tydlig relation till spännet från 
Canterbury och måste härs tamma från en västlig konstkrets. 

Återkomma vi så till frågan om härkomsten av de nordiska 
brakteatspännena från vikingatid. Gotland t räder som tidigare 
anförts i förgrunden med hänsyn till de många där funna ex-

22 a Jag tackar dr phil. W. Schwabacher, Stockholm, som fäst min upp
märksamhet vid detta mynt. 

" b Enligt välvillig upplysning av professor Eilert Ekwall, Lund. 
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emplaren. Flertalet av dessa — d. v. s. 5 av 9 — föreligga i 
mer eller mindre fragmentariskt skick. Fyra ha med all sanno
likhet blivit stympade redan i gammal tid, medan en söndrig 
brakteat — den ena av Kännungsbrakteatema — troligen råkat 
bli förstörd i samband med skattens påträffande. I och för sig 
har detta förhållande ingenting att betyda, då silversmycken 
av bevisligen gotländsk tillverkning ofta förekomma blott som 
brottstycken i de på ön funna, rikt sammansatta bitsilverskat
terna. Å andra sidan finns det en mängd gotländska skatter, 
som bestå av ett par eller flera oskadade smycken av rent 
gotländsk typ, vilka — även om vissa av de sistnämnda, såsom 
de synnerligen karakteristiska armbyglarna, förmodligen varit 
i lika hög grad värdebehållningar som smycken — utgjort 
familjeklenoder eller med andra ord smyckeförmögenheter och 
ej i första hand betalningssilver. Föremålsbeståndet i sådana 
skatter har väl i allmänhet varit avsett att bäras vid högtid
ligare tillfällen. I dessa — dock med undantag för Digrans-
skatten — finner man ej silverbrakteater (men väl någon 
gång liksom i ett par medeltida praktskatter filigran- och 
granulationsornerade guldbrakteater av otvivelaktig gotländsk 
tillverkning), vilket, tycker man, borde ha varit fallet, om 
dylika prydnadsartiklar verkligen gjorts och burits på ön. Hade 
formen varit inhemsk skulle den måhända också givits mot
svarighet i enklare material, d. v. s. i brons (jfr brakteaterna 
från vendeltid och tidig vikingatid i brons, silver och guld), 
i likhet med exempelvis den gotländska mansdräktens van
ligaste prydnadsföremål, det i en mängd typvariationer upp
trädande mantel-ringspännet av silver och brons. Ingenting 
av det finns. Brakteatsmyckena ligga som främlingar i de 
brokiga bitsilverskatterna och det kan anses som uteslutet 
att de formats i gotländska silververkstäder, som måste ha 
förekommit i stort antal på ön.23 

83 Det är anmärkningsvärt, hurusom vid vikingatidens början den 
sedan århundraden tillbaka på Gotland utövade tekniken att fram
ställa brakteater (hängsmycken) med tillhjälp av stamp eller genom press
ning försvinner. Folkvandringstidens och vendeltidens på detta sätt ut
förda brakteater ersättas av guldplåtar med rik dekoration i filigran 
och granulation och understundom med detaljer i pålagt, drivet guld
bleck. I tekniskt avseende likartade applikationer i guld användes med 
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Lika litet torde brakteatspännen och smyckebrakteater ha 
blivit framställda i andra delar av Norden, dock kanske med 
undantag för Hedeby, som otvivelaktigt varit centrum för 
framställning av prydnader i ädelmetall,24 ehuru några direkta 
belägg för att så verkligen varit fallet även med avseende 
på här behandlade former ej kunna förebringas. De i Norden 
funna brakteatsmyckena från vikingatid böra följaktligen ha 
blivit importerade jämte annat silver och det behöver näppe
ligen råda tvivel om att denna import ägt rum från sydvästligt 
håll, d. v. s. att brakteaterna följt med strömmen av tyska mynt 
till Norden, vilken haft sitt rikaste flöde under förra delen av 
1000-talet. Att utpeka någon eller några särskilda orter, där 
brakteater tillverkats, är f. n. ej möjligt. Motivens talrikhet och 
den varierande kvaliteten i utförandet antyda förekomsten av 
många tillverkningsställen. Föremålen ha varit omtyckta pryd
nader, vilkas förvärvande liksom varje annat smycke säker
ligen endast varit en ekonomisk angelägenhet mellan säljare 
och köpare. Att åsätta dem etiketten av ett slags nådeve-
dermälen, som utdelades av härskare till särskilt förtjänta 
undersåtar, vore utan tvivel felaktigt. I regel torde de haft 
sina förutsättningar i tidens tyska mynt. 

Är ovan framförda uppfattning om brakteatspännenas här
stamning riktig utgöra dessa en av de få föremålsformer från 
västeuropeiskt område, som ingår i nordiska skattfynd från 
vikingatidens senare del. När i samma fynd såsom i Klein 
Roschardenskatten förekomma såväl ett konstnärligt högtstående 
som ett barbariserat exemplar, båda infattade i likartade fili-
granramar av utmärkt beskaffenhet, vågar man av detta draga 
slutsatsen att såväl bättre som enklare brakteater gjorts i 
samma verksamhetsområden, kanske rent av i samma verkstä
der, så som f. ö. varit fallet med västeuropeiska mynt, och det 
finns ingen anledning antaga, att de simplare brakteaterna med 

förkärlek under vikingatiden lör utsmyckning av dosformiga spän
nen, ryggknappsspännen m. m., men med stans gjorda hängsmycken 
äro ej kända. Filigrankonsten i guld har stått förhållandevis högt på 
ön, men man spanar förgäves efter säkra gotländska silversmycken, ut
förda i samma teknik, ett förbryllande förhållande. 

"' Mårten Stenberger, Erikstorpspännet och Hedeby, Fornvännen 1950. 
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förvirrad omskrift skulle emanera från exempelvis utkanterna 
av det tyska myntningsområdet eller rent av från trakter be
lägna utanför detta i öster. 

Det vikingatida brakteatspännet av silver är ej en under 
denna epok uppträdande ny föremålsform. Med de nordiska 
guldbrakteaterna från folkvandringstiden har det intet direkt 
att skaffa, lika litet som de förstnämnda kunna ha spelat nå
gon roll för uppkomsten av de tyska brakteatmynten som Frie-
densburg sökt göra gällande."-' Båda brakteatformerna måste 
emellertid ha gemensam rot, men medan de nordiska guldbrak
teaterna fingo relativt kort livslängd äro de vikingatida smycke
brakteaterna av silver representanter för en hrakteattillverkning 
med århundradelånga anor. 

Deras ursprung är att finna i de med pressat guld- eller 
silverbleck belagda, runda skivspännen av brons från senro
mersk och merovingisk tid — understundom äro spännen av 
denna typ gjorda helt av brons —, vilka i stort antal anträffats 
i alemanniska och frankiska gravar. Särskilt väl är formen 
känd genom den framläggning av fornsaksfynden från wiirt-
tenbergska »Reihengräber», som gjorts av W. Veek.2" I sist
nämnda fyndkomplex förekomma brakteater, väsentligen i form 
av spännen, med ett synnerligen omväxlande mönsterschema: 
bröstbilder och människogestalter, djurfigurer, mer eller mindre 
starkt stiliserade, band- och rosettmönster. Av särskilt intresse 
i här berörda sammanhang äro de brakteater i pressbleck med 
en bröstbild, nära påminnande om de vikingatida, vilka ytterst 
återgå på romerska myntbilder.-7 Ifrågavarande typ förefaller 
ha haft vidsträckt utbredning2*, men det är vanskligt att när
mare bedöma denna, då materialet från de germanska skelett-
gravfälten ännu blott är delvis publicerat. Bilderna omges av en 

u F. Friedensburg, Ein schwedischer Schmuckbrakteat, Berl. Miinz-
blätter, N. F., I, s. 371 f. 

-" Walther Veeck, Alamannische Schmuck-Brakteaten, Beiträge zur 
siiddeutschen Miinzgeschichte, Festschrift zum 25Jähr. Bestehen des 
Wiirtemb. Vereins ftir Miinzkunde, Stuttgart 1927. — Dens., Die Alaman-
nen in Wurttemberg, Berlin u. Leipzig 1931. 

•-' Veeck, Die Alamannen, Taf. 27:2—3. 
28 G. Behrens, Merowingische Gewichte und Waagen, Mainzer Zeitschr., 

Jahrg. XXXIV, 1939, s. 17 ff. 
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läsbar eller förvirrad omskrift. I något enstaka fall har man trott 
sig kunna identifiera en mästarlegend med en känd frankisk 
myntmästares namn, vilket, om bestämningen är riktig, skulle 
innebära att brakteatspännen åtminstone i viss utsträckning 
framställts i myntverkstäderna, något i och för sig tämligen 
naturligt.2" 

Till tiden sammanfalla de äldsta pressblecksprydda, runda 
spännena av anfört slag i stort sett med de äldsta nordiska 
guldbrakteaterna. För båda formerna ha romerska mynt och 
medaljer tjänstgjort som förebilder. Utvecklingen har slagit 
in på två olika vägar. Medan de nordiska brakteattillverkarna 
snart gåvo sina smycken en fri och självständig, av den nor
diska djurornamentiken inspirerad utformning, kvarlevde på 
kontinenten seden att låta brakteaten bära härskarbild. Orsaken 
härtill torde vara att germanfolken tidigt började slå egna 
mynt med de romerska som närmaste förebild, och genom denna 
myntprägling bibehölls detta ursprungliga bruk. 

De nämnda kontinentala brakteatspännena tillhöra i stort 
sett tiden 400-talet—omkring 600. Mellan dem och de vi
kingatida ligger alltså den aktningsvärda tidrymden av om
kring 400 år, vilken ej överbryggas av fynd. Detta till synes 
komplicerade förhållande har sin naturliga förklaring i fynd
omständigheterna för den äldre och den yngre gruppen. Den 
äldre gruppens brakteatsmycken äro alla gravfynd, den yngre 
gruppens ingå i sena vikingatida skattfynd. I och med kris
tendomens definitiva införande försvinna de germanska, med 
stor utstyrsel försedda skelettgravfälten och därmed reduceras 
också möjligheterna för oss att följa smyckeutstyrselns vidare 
utveckling på kontinental botten. I de äldre vikingatida nor
diska .skattfynden finnas inga brakteater men ej heller några 
tyska mynt. Med de yngre skattfynden, innehållande bl. a. 
tyska mynt, dyker typen plötsligt upp i nordisk miljö, liksom 
också ett och annat exemplar uppenbarar sig i nordvästtyska 
skattefynd. Skatterna förutan skulle den praktiskt taget ha 
varit okänd för oss. 

Det behöver knappast råda tvivel om, att brakteatspännen 
2" Julius Cahn, Ein goldener Schmuckbrakteat des merowingischen 

Miinzmeisters Landwald, Frankfurter Miinzzeitung, N. F., 1 Jahrg., S. 17 f. 
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tillverkats i Västeuropa under hela den tid, som ligger mellan 
deras till synes fullständiga försvinnande i och med skelettgrav-
fältens upphörande och deras uppträdande i de senvikingatida 
skattfynden. En förändring har typen under tiden i så måtto 
undergått som den blivit lättare, elegantare — de jämförelsevis 
tunga, merovingertida spännena med brakteaten anbragt på en 
bronsstomme ha ersatts av smyckebleck, infogade i sirliga 
filigraninfattningar eller på annat sätt formade, smäckra bår
der samtidigt som underlaget försvunnit. Till teknik och möns-
tergivning äro emellertid brakteaterna i stort sett desamma, 
och konstruktionen som spänne har bibehållits.30 

Som tidigare anförts är det ej möjligt att närmare söka loka
lisera de i Norden funna vikingatida smyckebrakteaternas till
verkningsorter. Förf. vill hålla för sannolikt att de tillkommit 
väsentligen i det mellersta och nedre Rhenområdet, men mer 
än ett antagande blir ej detta.31 

Till en annan kulturell krets kan det vikingatida myntspän
net, varom något talats i det föregående, vara att hänföra, ehuru 
det även för denna form är vanskligt att bestämt uttala sig 

30 Vid sidan av brakteatspännen förekommo också under merovinger-
tid brakteater som hängsmycken i Västeuropa. Formerna äro samtida 
och båda återgå på romerska mynt och medaljonger. Förf. kan ej dela 
den uppfattning Nils Åberg framlagt i uppsatsen Brakteater från folk
vandringstid, Fornvännen 1940, s. 105, att den västeuropeiska brakteat-
framställningen skulle ha »vida yngre anor än den nordiska» och att den 
som företeelse betraktat mycket märkliga brakteatimport, som uppenbar
ligen skett till Friesland och Kent under 500-talets senare del, möjligen 
skulle kunna ha givit upphov ät en västeuropeisk brakteattillverkning. 
Traditionen har varit levande på västeuropeiskt område. 

31 Det kan erinras om att filigraninfattningar kommit till använd
ning även för andra smycken än brakteater under vikingatid. Så är 
exempelvis förhållandet med de 3 välvda, graverade buckelspännena i 
den första Klein-Roscharden-skatten (W. von Jenny u. W. F. Volbach, 
Germanischer Schmuck, Berlin 1933, Taf. 61: 1) och de 2 arabiska mynten 
till bröstsmycket från Kaaksburg i Holstein (Herman Hojmeister, Urhol-
stein, Gliickstadt 1932, Taf. 6 och försättsplansch. — K. Kersten, Vor
geschichte des Kreises Steinburg, Neumiinster 1939, s. 195, Abb. 199). 
Utmärkta exempel på samma teknik i guld utgöra flera av hängsmyc-
kena i den berömda guldskatten från en terp vid Wieuwerd i Friesland, 
vilken kan antagas ha blivit nedlagd omkring är 675. Dessa vittna om att 
formen varit fullt utbildad redan vid denna tid (L. J. F. Janssen, Der 
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om dess egentliga tillverkningsområde. De infattningar av kon
centriskt anordnade, pärlade stavar, som uppbära de av allt att 
döma oftast gjutna myntefterbildningarna, äro understundom 
att betrakta såsom översättningar i detta maner av filigran-
snodder men äro emellanåt närmast att uppfatta som en upprep
ning i två eller flera kretsar av den enkla pärlstav, som kan 
förekomma på merovingertidens, med myntbilder eller andra 
motiv smyckade skivspännen. Formen är i Sverige företrädd 
av Sigsarvesmycket, brakteaten från okänd fyndort fig. 13, 
liksom av Gärsnässmycket fig. 12, vars infattning dock är av 
rätt komplicerad natur. Att döma av förhandenvarande pub
licerat material har denna smyckeform varit särskilt vanlig un
der merovinger- och vikingatid i nordfrankiskt-friesiskt område 
samt det anglosachsiska England.32 Förutom gjord av silver 
kan den där förekomma i brons samt ibland i så enkelt ma
terial som bly eller legeringen tenn—bly. Är ovan framlagda 
förmodan med verkligheten överensstämmande skulle de i 
svenska skattfynd uppträdande myntspännena närmast ha 
funnit vägen till oss såsom följeslagare till friesiska och engelska 
mynt. 

Det återstår till slut en fråga, som den numismatiska sak
kunskapen måhända kan besvara. Vad är orsaken till att just 
Gotland uppvisar så många smyckebrakteater av västlig här
stamning? Detta allt under det att skattefynden från Öland och 
det svenska fastlandet sakna dem. Ha brakteaterna kommit 

Merowingische Goldschmuck aus Wieuwerd, Jahrb. d. Vereins von Alter-
thumsfreunden im Rheinlande, XLIII, 1867. — P. C. J. A. Boeles, Fries-
land tot de elfde eeuw, Leeuwarden 1927, Pl. XXXVIII: 1). Ett spänne 
från Friesland i guld med filigraninfattning är avbildat i Oudheid-
kundige Verhandelingen 1857, Taf. I: 6. 

32 G. Baldwin Brown, The Art in early England, III, London 1915, 
Pl. XLVI: 6, p. 279 f. Jfr även det å samma plansch som nr 5 avbildade 
spänne av bly-tenn-legering, vilket befinner sig i Guildhall museum 
i London. — Boeles, a. a., Pl. XXXIX: 10. — F. W. Fairholt, Remarks on 
ancient fibulae, The Journ. of the British Archaeol. Association, Vol. II, 
s. 312 f. — Ett myntspänne av brons med vänstervänd bröstbild och om
skriften HLODVICU lär vara funnet i närheten av Calais (C. R. Smith, 
Collectanea Antiqua IV, p. 111). En brakteat av guld med pärlkrans av 
här avsedd beskaffenhet från Friesland är avbildad hos Boeles, a. a., 
Pl. XXXIX: 8. 
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till Gotland med någon viss myntström vid något visst tillfälle? 
Det kan näppeligen blott vara en slump att Gotland har så för
hållandevis stort antal exemplar av denna smyckeform trots att 
det är skattefyndsområdet par preference i Nordeuropa. Kunde 
svar ges på denna fråga, skulle man måhända därmed också 
komma närmare lösningen av spörsmålet om tillverkningsområ
det för denna intressanta fornsaksform.33 

ZUSAMMENFASSUNG 

Mårten Stenberger: Schmuckbrakteaten der Wikingerzeit. 
Aus den Silberschätzen Gotlands der Wikingerzeit stammen allés in 

allem 9, in den meisten Fallen fragmentarischc, mit Hilfe von Stempeln 
hergestellte Brakteaten aus Silber, die in Rahmen aus Silber eingefasst 
sind oder gewesen sind, welche meist aus Filigrandrähten gebildet wur
den. Sie sind als Spången getragen worden. Am besten erhalten ist ein 
Brakteat aus Lilla Valla in Rute (Abb. 9) und einer aus Digrans in 
Sundre (Abb. 7). In der Regel zeigen die Brakteaten ein nach rechts 
gewandtes Brustbild, in einem Fall kommt das Bild eines Vierfiisslers 
vor, und oft haben sie verwirrte Umschriften. Auf dem erwähnten Brak
teaten von Lilla Valla liest man den Namen ODDO. Reste von Filigran-
rahmen aus sowohl gotländischen wie festlandschwedischen Schätzen der 
Wikingerzeit legen es nahe, dass diese Schmuckform, die hauptsächlich 
in Schätzen des 11. Jahrhunderts vorkommt, recht allgemein in Brauch 
gewesen war. Vom schwedischen Festland kennt man nur einen Brak
teaten, der in einem Grab in Ångermanland gefunden wurde, und ein 
Brakteat mit dem Bild eines Vierfusslers kommt aus einem wikingerzeit-
lichen Schatz von Bornholm. Was Schweden betrifft, kommen hierzu 
noch zwei Spången mit in breilem Rahmenwerk aus starken Drähten 
eingefassten Miinzkopien, darunter eine besonders prächtige aus Sigsarve 
in Hejde (Abb. 11). Der Verf. stellt die in Schweden gefundenen Brak
teaten auch mit den auf dem Kontinent ans Licht gekommenen zusam
men, darunter dem beruhmten Brakteaten Heinrichs I. aus dem Schatz 
von Klein-Roscharden, Oldenburg. 

Nach der Ansicht dos Verf. sind die auf Gotland gefundenen Braktea
ten mit dem Ström deutscher Miinzen dorthin gekommen, der in der er
sten Hälfte des 11. Jahrhunderts am stärksten gewesen ist. In der Regel 
durften sie auf deutschem Gebiet hergestcllt worden sein und gehen, 
nach Ansicht des Verf., in letzter Linie auf die mit gepresstem Gold-
oder Silberblech belegten Scheibenspangen alemannischer und fränk-
ischer Gräber spätrömischer und merowingischer Zeit zuriick. 

33 Förf. framför till förste antikvarie N. L. Rasmusson ett varmt tack för 
talrika, värdefulla upplysningar vid utarbetandet av denna uppsats. 
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