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Gyllene gåva till SHM 
Ett filigransmycke från folkvandringstiden, funnet i 
Söndrum socken, Halland 

Av Jan Peder Lamm 

Lamm, ). 1'. 1003. Gyllene gåva till SHM. Ell liligransmvike från folkvandrings
tiden, funnel i Söndrum socken, Halland. (A golden gift to SHM. A Migration 
Period filigree pendant from Söndrum parish, Halland.) Fornvännen 88, Stock
holm. 

Filigree pendants are contextual with Migration Period gold bracteates albeil 
much rarer. This paper presents such a pendant wie h was given in 1001 to ihe 
Museum of National Antiquities, Stoc kholm. Il is lhe tirsl golel lind lo come lo 
lighl iii lhe- province- of Halland siiue- 1026. 

The comparative material also describes a reconstruction of a gold torque, 
pan of which was found in 1880 in köinge- parish in lhe same province. It tums 
out lo have been lhe largesi golel torque known from the Migration Period in 
Seandinavia, weighing aboul 1.5 kg. 

fun Peder Lamm. Slutens historiska musurin. lins ^40=>, S-114 84 Stockholm, Sweden. 

I detta nummer av Fornvännen presenteras 
sensationella fynd av s. k. guldgubbar från en 
nyupptäckt jämåldersboplats i Slöinge i Hal
land (Lundqvist et alii 199.3). De är dei första 
guldfynd som inrapporterats från landskapet 
sedan 1926. Det är därför ett märkligt sam
manträffande alt Statens historiska museum 
ungefår samtidigt med att de nya fynden gjor
des fått en värdefull gåva i form av ett 
folkvandringstida guldsmycke från den hal
ländska socknen Söndrum. Redaktionen an
ser det därför angeläget att också detta före
mål får sin presentation i samma häfte. 

Gåvan (fig. 1) består av ett runt lil cl hänge 
av guld, utfört i filigrantekiiik. Del är ett 
genombrutet arbete med i centrum tre med 
lyggen mot varandra ställda voluter. Denna 
komposition är i sin tur omgiven av en bård av 
sammanlödda nådar . Den innersta och den 
yttersta tråden är pärlad medan den mellersta 
ät slät. Av den yttersta tråden har ena hälften 
fallit bort, liksom eickså hängets ögla. Frag
mentets diameter är 1,45 cm och det väger 
1,275 g. Guldhalten är drygt 19 karat. Guldet 

ät legerat med silver. F.nligt löntgcnfluorc-
sc cnsaiialvs (AN 10 000 XFF/FLS) utförd på 
analysenheten vid Institutionen lör konserve
ring vid RAA och SHMM består hänget av 
80 ,2% guld, 19,2% silver och 0,6% koppar. 
På SHM har det åsatts inventarienumret 
32105. 

FD Ragnar Laiiiieibro berättar i sitt gåvo
brev a\ den 10 december 1991 att smycke! 
kom i hans ägo 1951. Det hittades på 1930-
i.ile-i av Fm F.stcr Andreasson (t 1968). Hon 
bodde på Hovgården 3:6 i Söndrums socken i 
Halland. Fyndel gjorde hon på 1930-talet i 
köksträdgården, Lannerbro, som är sommar-
hallänning, förvärvade det sedan han vid ett 
besök på gården fän se det ligga på ett fat 
tillsammans med knappar och sybehör. 

Ett närmare studium av fragmentet visar att 
ele-i är en d d av eit folkvandringstida häng
smycke. F.n snarlikt men helt sådant ingår i en 
skall med C-brakteat er, som under l ö n a år
hundradet påträffades vid Kläggeröcl i Slim
minge socken i södra Skåne, nu i Historiska 
museet i Lund (fig. 2). 
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Fig. 1. Fragment av filigranhänge av guld frän Hov
gården i Söndrums sn, Halland. SHM 32405. Skala 
1:1. Folo RAÄ, li. A. Lundberg. - Fragmenlary 
gold pendant from Hovgården, Söndrum parish, 
Halland. 

Fig. 2. Fragmentet frän Hovgården jämfört med 
guldhänget från KJäggeröd i Slimminge- sn, Skåne 
(LUHM 28048:5). Skala 2 :1 . Foto LUHM. - Pen
dants from Hovgården and Klägge-röd. 

Inte mindre än fyra ofullbordade hängen av 
samma typ fiskades på 1920-talet upp av en 
gosse som satt eich metade vid stranden av 
Byälven i Okne, Gillberga socken i Värmland. 
De ingår i en liten guldskati på diygt 127 
gram. Den består av ett knippe av i varandra 
trädda spiralringar. På en av dessa har hänge
na, som är halvfabrikat eller defekta, t räns 
upp jämte några småringar (fig. 3). 

Små runda guldfiligranhängen tillhör, som 
Kläggerödfyndet visar, samma fyndmiljö som 
folkvaiidringstidens populäraste finsmycken, 
de s. k. guldbrakteaterna. Medan de senare 
varit mycket vanliga, omkring 900 stycken är 
kända av forskningen, så tycks liligranliänge-
na ha varit tämligen sällsynta. Några nära pa
ralleller har hängena från Söndrum, Slim
minge och Gillberga dock i etl gammalt fynd 
(rån västra Norge, i vilket eickså en D-brakteat 
tycks ingå (Mackeprang 1952, Pl. 28:4-5) , lik
som i Danmark där sex snarlika lösfunna 

Fig. 3. Halvfärdiga eller defekta flligranhängen i 
knippe av spiralguld från Ökne-, Gillberga sn, Värm
land. SHM 17718. Foto ATA. - Defective or unfm
ished pendants in a bundle of spiral-gold from 
Okne-, Gillberga parish, Värmland. 

hängen föreligger. Andra har påträffats i all-
manniska gravar i Baden (Christlein 1978, 
Taf. 59) och även i Thiiringen, där tillsam
mans med en D-brakteat (Hölter 1925, Taf. 
24). Typen förekommer även i Mähren (Stad
ier 1987, s. 341) och Ungern (Strömberg 
1963, s. 67). En tiotal ringkorsfortniga filig-
ranhängen kan också anknytas till gruppen 
(Lamm 1989, Taf. 27). 

Högst originellt till utförandet är ett ele
gant hänge från Hylteberga i Skurup sn, Skå
ne (Strömberg 1963, s. 64f f ) . Mittpartiet på 
detta smycke är också i genombrutet arbete 
och visaren S-fomiigi fyrfotadjur. Det h a r e n 
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Fig. 4. Filigranorneiat hänge från Skenas, V. Ving
åker sn, Södermanland. SHM 2954. Foto ATA. -
Pendant from Skenas, V. Vingåker sn. Söderman
land. 

nära motsvarighet från Skenas i V. Vingåker, 
Södermanland (fig, 1) och samma motiv före
kommer på vissa D-brakteater (jfr Macke
prang 1952, Pl. 18). En jämförelse med dju
ren på den treringade guldhalskragen frän 
Ålleberg i Västergötland är också befogad i 
sammanhanget. 

Motivet med mot varandra ställda voluter 
förekommer redan i romerskt konsthantverk. 
Ett exempel härpå, också utfört i Bligrantek-
nik men i silver, är etl hänge ur etl skal I fynd 
från andra århundradet e.Kr., påträffat i 
Snetlisham, Nen fen k (Potter 1986, Pl. 12 b). 
Dekorelementet tillhör också de centrala för 
både Nydamsiilen och Stil I (Roth 1989, s. 
23). 

Hängsmyckel från Söndrum är tyvärr eit 
lösfynd men del finns indikationer fcir att det 
kan ha kommit i jorden tillsammans med and
ra guldföremål. Lantbrukare (iustav Nilsson 
(f. 1911), Fammarp, som härstammar från en 
av de andra Hovgårdarna (3:5), vet an berätta 
att del tidigare hittats en guldring inte långt 
frän fyndplatsen för hänget. Det var vid harv-
ning som denna framkom och bakom harven 
gick då hans farfarsfar Kresten Andersson el
ler en av dennes seiner Nils eller Anders Kre-s-
tensson. Av sin far har Gustav Nilsson hört att 
ringen efter påträffandet överlämnades till 
prosten Sven Peter Bexell (1775-1864), för
fattare till trebandsverkel Hallands historia ocb 
beskrifning. Denne antikvariskt mycket verk
samme- fornforskare hade för avsikt att i ett 
särskilt arbete utförligt beskriva sina arkeolo

giska fynd, etl företag, som tyvärr aldrig full
följdes (Naumann 1924, s. 111). Utsikterna 
att få reda på någol mer om della fynd är 
därför myckel små. Van ringen tagit vägen är 
obekant. Hur som helst, miljön är intressant. 
Strax intill fyndplatsen ligger e-n gravhög 
(RAÄ 31) och står en bautasten, benämnd 
Kumlestenen. Här har eickså en härdgrop 
(RAÄ 71) med skörbränd sten inventerats 
1979. 

Med del un beskrivna fyndet har de- offent
liga samlingarna, senn nämnts, för första gång
en sedan 1926, berikats med elt förhistoriskt 
guldföremål från Halland. Landskapet härför 
övrigt inte någon guldfattig förhistoria Hol
ger Arbman har publicerat de- viktigaste av 
lvnden (1954. s. 14 1-153). Red.ni från brons
åldern föreUgger åtskilliga fynd, däribland 
den bekanta drivna guldskålen från Smöi kull i 
Skrea, Från Halland kommer också ett bron-
stycke av vad som ursprungligen har varil del 
största och tyngsta av alla inom det nuvarande 
Sveriges territorium påträffade förhistoriska 
guldföremålen, nämligen den Bligranomera-
de folkvandringstida halsringen frän Köinge 
(fig. 5). Denna torde i helt skick ha vägt ca 1,5 
kg (Lamm 1991, Abb. 4 och 199,3). Även på 
denna halsring ingår de fcir Söndrumshängel 
så karakteristiska volutema i ornamentiken. 

Anmärkning 

Mörten Axboe har vänligen meddelat mig atl del i 
Mogens Mackeprangs liraklealkarlole-k (nu hos Ax
boe-) linns le-m karioickskon me-el hängsmycken lik
nande del från Söndrum, nämligen följande- löslynd 
i Nationalmuseets samlingar i Köpenhamn. 

NM 10736 I.vde-rsle-v sogn. Sievns herred, Pr.e-slo 
ann. Funnet 184'1. 

NM C. 7(>1 Stublierup, 1-akse- sogn. Fakse- herre-d. 
1'i.iMo. Funnet 1870. 

NM C 1391 Mausing Mark, Vinde-rsle-v sogn, l.vs-
gård herred, Viborg. Funnet 1872. 

NM C 2035 Egholt, I.ejrshov sogn. Aust herred, 
Ribe. Funnet 1875. 

NM C) 3215 Tungevej, Ribe Domkirke landssogn, 
Ribe herred och amt. Funnet 1878. 

Märkligt nog linns dessa föremål dock inte- upp
tagna i Nationalmuseets I. afddings oklsakskarto-
lek. 

Ett själle exempel är ell hänge funnel I9H2 på 
Jylland pä Tioldhoj, Ingslev sn. 15, Vends hel i 
Odense-amt (Dnf. 16/82) (utställt på Nationalmuse
et). 
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Fig, 5. På SHM förvaras e-n 
brottstycke av vad som varit 
ele-n största kända balsring
en från nordisk folkvand
ringstid. Fragmentet hitta
des 18S9 i Köinge töcken 
(SHM 8840). Rekonstruk
tion förf. Teckning ()ecilia 
Bonnevier. - Tentative 
reconstruction of the gold 
iie-i klace from Köinge, Hal
land. The fragmen) pre
served is part ol the heavi-
CSl known Migration Peri
od gold necklace in Seandi
navia. 

Referenser 

Arbman, II. 1954. Kapitlet "Guldrikedom" i Hul-
lands historia från äldsta tid lill freden i Brömsebro 
1645. Halmstad. 

Hexell, S. P. 1817-19. Hallands historia och beskrif
ning, 1—3 Göteborg. 

Chrisdein, R. 1978. Die Alamannen. Die Arcbäologie 
eines lebendigen Volkes. Stuttgart. 

Hölter, F, 1925. Das Gräberfeld bei Obermöllem uns 
dm /.eit des ullen I hiiiingen. Halle. 

lamm, |. P. 19S9. Kine Gruppe vem Anhängern, 
elie den Brakteaten nahestehen. Fruhmittelalterli
che Studien 23. Munster. S. 461-465. 

— 1991. Eskatorpsbrakteaten - Herdens gnid"- Hi
storiska Nyheter 50, s. 18. 1993. 

— 1991. Zur Taxonomie der Schwedischen Gold
halskragen der Völkerwanderungszeit. Forn
vännen S6. 

— 1993. Der Ring der Götter. Iconologia sacra. 
Festschrifl Karl Hauck. Arbeiten zur Fruhmittelal-

terforschung. band 23. Munster (under tryck
ning). 

Lundqvist, I... Rosengren, K. &• Callmer. |. 1993. 
En fyndplats med guldgubbar vid Slöinge, Hal
land. Fornvännen SS. 

Mackeprang, M. 1952. De nordiske Guldbrakteater. 
Jysk Ai-ka-logi.sk Selskabs Skrifter. Bind 2. Arhus. 

Naumann, E. 1924. S. P. Bexell. 1 Svenskt lii/,1. 
lexikon 

Pol ler, T. 1986. A Roman jewellers hoard from 
Sneltishain, Norfolk. Antiquity. 

Roth. II. 1989. Les styles animaliers. Actes des X1' 
joumées intemationalcs d'archéologie me
rovingienne. Association francaise d'archéologie 
merovingienne. Metz. 

Stadier, P, 1987. Ostgermanische Gräber. Germanen, 
I lumien und Awaren Se häl/e der Völkerwande
rungszeit. Aussi ellungskaialog. Germanisches 
Nationalmuseum. Nurnberg. 

Strömberg, M. 1903. piriiiildcisgiild i Skum. Lund. 

Fornvännen ss (1993) 

http://-ka-logi.sk

