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Under metallsökning i april 2007 vid Tuna i Öst -
ra Husby socken, Östergötland, påträffade vi en
fingerring av guld daterbar till romartidens fas
C3, 300-talet e.Kr. (Andersson 1993, s. 55–57;
typ 11 var Ib). Undersökningen ingick i en serie
om sjutton nedslag över landskapet i samarbete
med Östergötlands länsmuseum, syftande till
att identifiera centralplatser från yngre järnål -
dern (Rundkvist in prep.). Medförfattare Olsson
gjorde fyndet på omkring en decimeters djup i
ploglagret med en metallsökare från White's Elec-
tronics, modell XLT: en så kallad motion-detek-
tor.

Ringen är komplett men hopklämd (fig. 1),
vilket tyder på avsiktlig förstörelse. På dess insi-
da finns en bristning i materialet. Utöver detta
kan enstaka mindre märken i metallens yta no -
teras. Vi uppskattar ringens ursprungliga yttre
omkrets till ca 62,5 mm. Bredden är ca 15 mm.
Färgen är ljust gyllene, möjligen beroende på
legering med silver. Vikten är 3,9 g. I för sänk -
ningarna mellan banden syns de för denna vari-
ant typiska låga åsarna. Typ 11 definieras som
bandformig och treryggad; Kent Anderssons va -
riant Ib har låga åsar i försänkningarna, medan
Ia har filigranimitation där och Ic saknar dekor.

Bandformiga treryggade guldringar
Andersson (1993, s. 56) listar 49 exemplar av va -
riant Ib, vilket gör den till den vanligaste vari-
anten av bandformiga treryggade guldringar i
Norden. Av dessa ingår 21 i fyndkombinationer,
varav två är offerfynd, ett är ett skattfynd och
resten är gravfynd. Av dessa kan man få fram
dateringsinformation från elva, där samtliga da -
terar typen till romerska järnålderns avslutande
fas C3 (310/320–375 e.Kr.). Denna datering står i
kontrast till variant Ia (14 ex.) som dateras till
faserna B1a och C2 (Andersson 1993, s. 56–57).
Variant Ic har tio kända representanter varav

endast en kan användas för datering, vilken lig-
ger i C3. Variant Ia är alltså den ursprungliga
och de andra två är förenklade versioner. Efter
Anderssons materialinsamling har minst två yt -
terligare bandformiga treryggade guldringar fram -
kommit. Båda tillhör samma variant som ringen
från Tuna och har hittats på skilda platser på Yt -
terøy i Trondheimsfjorden (Forseth 1999; Viten -
skapsmuseet T 22409 och T 22555).

Bandformiga treryggade guldringar bars av
både män och kvinnor och förefaller vara en
rent skandinavisk typ. Endast ett utomnordiskt
fynd är känt, från Schleswig-Holstein. Till skill-
nad från t.ex. de tvåryggade är treryggade ringar
endast kända i guld. Vad gäller utbredningen
syns klara koncentrationer till Gotland, Oslo -
fjorden och Själland. En viss koncentration syns
även i Västsverige. Dessa koncentrationer gäller
även specifikt för variant Ib. Östergötland har
hittills saknat denna variant, men har över hu -
vud taget givit mycket få romartida guldfynd.
Andersson (1993b) listar endast fem stycken: fyra
fingerringar och en berlock. En bandformig två -
ryggad fingerring typ 10 var Ib är känd från
Skälv, även det i Östra Husby sn. Båda ringarna
är dekorerade med åsar i försänkningarna mel-
lan banden.

Fyndets kontext och preliminära tolkning
Bynamnet Tuna kan i sig indikera tidig elitär när -
varo på platsen och bidrog till att medförfattare
Rundkvist valde ut platsen för undersökning – det
finns många exempel på Tunanamn med »ena-
 stående fornfynd» (Holmberg 1969, s. 273; jfr
Rundkvist 2007). Tunaorternas samhälleliga roll
är emellertid omtvistad, fastän den etymologis -
ka bakgrunden allmänt anses vara ett ord med
betydelsen »inhägnad plats». Man har föresla-
git skilda centralfunktioner för tuna-orterna:
kult, handel eller förvaltning (för en utförlig och

Fornvännen 103 (2008)

Kort meddelande

Senromartida guldring funnen vid Tuna i Östra Husby på
Vikbolandet

05 Kort meddelande 288-290 korr2:Layout 1  08-12-15  15.59  Sida 288



kritisk diskussion se Holmberg 1969). Namn-
typens kärnområde är Mälardalen, men enstaka
exempel finns både söder och norr om detta om -
råde. Gösta Franzén (1982, s. 33–34) ansåg att
platserna i Östergötland följer Eriksgatan, men
tanken avfärdades av Karl Axel Holmberg (1969,
s. 271). Ser man till den rumsliga fördelningen
av arkeologiska elitindikationer från yngre järn -
åldern i Östergötland förefaller Tuna-orterna ha
haft sin största betydelse under vendeltiden, med
betydligt svagare geografisk korrelation under
folkvandringstiden och vikingatidens två första
sekler (Rundkvist in prep.).

I Östergötland finns nio tuna-namn, varav
fem är enkla – i Heda, Nykil, Rystad, Stora Åby
och Östra Husby socknar – och fyra sammansat-
ta. Vi har Sättuna i Kaga, Luntan/Luntuna i Viby,
Svintuna i Krokek, där man enligt landskapsla-
garna skulle ta emot den nyvalde kungen då han
anlände från Södermanland på sin eriksgata, och
Luntertunatorp i Gryt. Det sistnämnda anses vara
ett sent namn inspirerat av Reinke de Vos me -
dellågtyska djurfabel, tryckt i Lübeck 1498, som
omtalar namnet Luntertun. Detta anses i sin tur
syfta på en sedan 1516 försvunnen stad i Skåne,
föregångare till Ängelholm.

Tuna i Östra Husby är känt i stort sett i sin
nuvarande namnform redan från 1400-talet (Twna
1410 och 1488). Av brevet från 1410 framgår att
Tuna ligger »sidolångs med sjö». På 300-talet
utgjorde det som idag är Varaåns nedre dalgång

en långsmal vik av Östersjön med strandlinje om -
kring dagens sexmetersnivå. Fyndplatsen för guld-
 ringen låg vid nedläggningen på ansenligt djup i
denna vik, som troligen var segelbar ända in till
byn i Östra Husby. Att viken var betydelsefull
visas av att flera stora gravfält (tillhöriga Berga,
Gyllinge och och Tuna) radar upp sig längs dess
stränder utan närhet till sina bytomter, speciellt
på vikens västra sida (Selinge 1986, s. 100). Med
gårdsgravfältet beläget tvärs över viken verkar
det således som om Tunas avlidna fick en öst-
götsk variant av Karons färd med de döda över
floden Acheron.

Det nya fyndet indikerar att man under yng -
re romartiden offrade högstatusföremål i viken.
Detta styrks även av ringens demolering, vilken
knappast kan ha orsakats efter nedläggningen.
Sna rare bör fyndet ses som en första indikation
på ett område använt för våtmarksoffer. Om
dessa hade idel fredlig karaktär eller även omfat -
ta de krigsbyte som vid Finnestorp i Västergöt-
land (Nordqvist 2002; 2008; platsens äldre fynd -
material omfattar en ring av just typ 11 var. Ib)
och Skedemosse på Öland (Hagberg 1967) är en
fråga som måste anstå tills fler offrade föremål
hittats. Det vimlar inte av dem på platsen: efter
37 mantimmars metallsökning vid Tuna är guld -
ringen den enda säkra indikationen. Inte långt
ifrån dess fyndplats framkom visserligen ett ovalt
brännförgyllt beslag med en välvd kupa i mitten
och snedfasade kanter (fig. 2), men vi har inte
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Fig. 1. Senromartida guldring påträffad vid
Tuna i Östra Husby 2007. 
Foto Lasse Norr, Östergötlands länsmuseum.
—4th century gold ring found at Tuna in
Östra Husby parish in 2007.
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funnit några bra paralleller till beslaget och kan
således i skrivande stund inte koppla det till
några offerhandlingar. Sedimentation på vikens
botten och senare längs åfå ran kan ha överlagrat
de flesta av de eventuella offerfynden så att de lig-
ger under metallsö kar djup. Våra äldsta daterbara
fynd efter guld ringen är två ändbeslag till sen-
medeltida bordsknivar och ett grytben av mäss-
ing från samma eller senare tid, alla påträffade
närmare bytom ten.

Tack till familjen Olofsson i Tuna, till kollegorna på
Länsmuseet och till vännerna i metallsökargruppen.
Projektet finansieras av Berit Wallenbergs stiftelse,
Åke Wibergs stiftelse, Johan & Jakob Söderbergs stif-
telse, Stiftelsen Lars Hiertas Minne, Magn. Bergvalls
stiftelse, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Rausings
stiftelse och Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond
för svensk kultur.
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Fig. 2. Odaterat
beslag i förgylld
kopparlegering,
påträffat vid Tuna i
Östra Husby 2007.
33 x 22 mm.
—Undated gilded
copper-alloy fitting
found at Tuna in
Östra Husby parish
in 2007.
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