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Av 

NILS LITHBERG. 

erhört rika äro de forntida minnen, som upptagits 
ur Gotlands jord. Men utom vad som hamnat i 
Statens historiska museum eller i Gotlands Forn
sal i Visby eller i andra svenska museer ha mas

sor av fornsaker gått till enskilda samlare, och detta icke bara 
till sådana inom Sverige utan sorgligt att säga även till utländ
ska resande. Och litet varstans i främmande länders museer träffa 
vi därför fornsaker från Gotland, stundom av ett mycket stort 
historiskt värde. 

Då jag för sju år sedan besökte British Museum, kunde jag 
med en viss stolthet konstatera, att även ett och annat gotländskt 
föremål sökt sig väg till dess stora jämförande samlingar av euro
peiska fornsaker. Vid mitt senaste besök förbyttes denna stolt
het i vemod vid anblicken av en den vackraste samling got
ländska fornsaker, som någonsin funnits i enskild ägo, och som 
inköpts för museets räkning år 1921 från Mr. James Curle. 

De tidigare fynden utgjordes av två djurhuvudformiga spän
nen från vikingatidens slut samt två dosformiga spännbucklor 
från 900-talet, av vilka den ena hittats inne i själva Visby. De 
två förstnämnda spännena skänktes till museet av Curle år 1891. 
Den ena dosbucklan härstammar från den 1894 förvärvade 
Zschille'ska samlingen, och Visbybucklan hade skänkts av herr 
G. E, Roberis. Dessutom funnos ännu ett par gotländska forn
saker, ehuru dessa icke hittats på ön. Den ena är ett ryggknapps-
13 — F o r n v ä n n e n 1928. 
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Fig. 95. Fibula, förromersk järnålder 
(per. III). ATA. 

Fig. 96—97. Fibulor, romersk järnålder 
(per. V). Guide, s. 167. 

Fig. 98. Fibula, romersk järn 
ålder, (per. V). ATA. 

spänne från 600-talet funnet jämte andra föremål vid Tromsö i 
nordligaste Norge, den andra är ett djurhuvudspänne från vikinga
tiden funnet i Lifland. 

Efter förvärvet av den Curle'ska samlingen 1921 intar Got
land emellertid ett mycket förnämt rum i det stora världsmuseet. 
De äldsta föremålen tillhöra den äldre bronsåldern, de yngsta 
tillhöra vikingatidens slut. 
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Fig. 99—100. Fibulor, romersk järnålder (per. V). ATA. 

Fig. 101. Glasbägare, romersk järnålder Fig. 102. Remsölja, romersk järn-
(per. V), Hemsetrakten. ATA. ålder, (per. V), Grötlingbo. ATA. 
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Fig. 103. Fynd frän ett gravfält i Linde, romersk järnålder, (per. IV); a, remögla; 

b—c, mynnings- och ändbeslag till dryckeshorn. ATA. 

Föremålen frän bronsåldern utgöras av en prydligt de
korerad tutulus (per. II) från Vamlingbo (HANSSON, Gotlands 
Bronsälder, Sthlm 1927, sid. 123, nr 57); en kniv (per. III) från 
Hejde (HANSSON, sid. 124, nr 86, pl. 9, fig. 55); ännu en kniv 
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(per. IV—V) från Lumtnelunda, kontinental typ; 2 rakknivar (per. 
IV—V) från Lummelunda; en hålcelt (per. V—VI) utan fyndort 
(HANSSON, sid 128, nr 175); en hålmejsel (per. V—VI) från Sproge 
(HANSSON, sid. 130, nr 214); en spjutspets från Stenkumla (HANS

SON, sid. 139, nr 369)' 
Den äldre järnåldern är representerad av 12 fibulor av 

brons (fig. 95—100)'2, en dubbelkonisk guldpärla med filigranorne-
ring, en grön glasbägare frän trakten av Hemse (fig. 101) samt 
en remsölja av brons från Grötlingbo (fig. 102), vilken torde stå 
pä gränsen till den följande perioden. Från nu berörda tidevarv 
härrör vidare ett samlat fynd (fig. 103) bestående av två remöglor 
av brons med stora kulformiga nitar av silver, diverse brons-
fragment och krukskärvor samt rester av ett dryckeshorn. De 
senare utgöras endast av bronsringen kring hornets mynning, 
knoppen på dess spets och den vid hornet fästa bronskedjan. 
Fyndet härstammar från ett gravfält i Linde. 

Från folkvandringstiden märkes först ett förgyllt båg
spänne från tiden omkr. 500 (fig. 104). Från en något mera fram
skriden tid av samma period finna vi, förutom samlade fynd från 
gotländska gravfält, ett 10-tal spännen i djurhuvudspännets äldre 
former (fig. 105—107), nio dosbucklor (fig. 108—111) och nio rygg-
knappsspännen (fig. 112—114) med delvis utomordentligt väl be
varade inläggningar av färgat glas, sju öglor till kedjegarnityr, 
varav fyra dekorerade med ett fritt modellerat människoansikte, 
ett spänne i form av ett fågelhuvud, en armring, tre smärre 
brakteater av nästan rent guld (fig. 115), fyra s. k. gotlandsbrak-
teater av förgylld brons (fig. 116), och en dylik brakteat av sil
ver, ett fyrsidigt rembeslag, en rund skålla troligen från ett sel
tyg (nS- H7). en svärdsknapp (?) (fig. 118), diverse dekorerade 

1 HANSSON upptar dessutom en avsatsyxa (per. II), funnen i Burs (sid. 122, 
nr 34) samt en hålcelt (per. V-VI) funnen i Bäl (sid. 129, nr 203, avb. pl. 19, 
fig. 105), vilka jag vid mitt besök icke varseblev. 

2 Figurerna äro hämtade dels från Antikvarisk-topografiska arkivets sam
ling av bilder frän främmande museer, cit. ATA, dels från British MuseunVs 
Guide to Anglo-saxon Antiquities, London 1923, cit. Guide. 
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Fig. 104. Bågspänne, folkvandringstid. ATA. 

Fig. 105—107. Djurhuvudfibulor, folkvandringstid. 
Guide, s. 167. 

bronsfragment, två 
nycklar och ett garni-
tyr av två djurhuvud-
liknande spännen med 
en mellanliggande 
kedja. 

De samlade fyn
den äro från två olika 
gravplatser. Det ena 
fyndet innehåller en 
helt liten armring (trol. 
från en barngrav), en 
ögla till ett kedjegar
nityr, två bronsfrag
ment samt rester av 
ett halssmycke, bestå
ende av 12 glaspärlor, 
5 spiralvridna brons
pärlor, 14 små brons
cylindrar (s. k. fiskhu-
vudshängen) och 6 
brakteater av förgylld 
brons. Det andra fyn
det består av en djur-
huvudfibula, ett rygg
knappsspänne, två söl
jor, fragment av ben 
och brons, ett pärl
band av färgat glas 
och ett kedjegarnityr 
med tre brakteater. 

Vikingat iden är 
den period, som är ri
kast företrädd. Sam
lingen innehåller ej 
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Fig. 108—110. Dosformiga spännen, folkvandringstid. Guide, Pl. XVI: 1—3. 

mindre än tre olika silverfynd, 
ett fynd med 10 smärre silver
stänger och 7 mynt däribland 
arabiska från tiden 950—1050, ett 
fynd med ett fragment av en ring 
och ett 30-tal fragment av engelska 
och tyska mynt från tiden 1000— 
1050 samt ett fynd av fyra arm
ringar, två armspiraler, en stor spi
ralvriden ring och en grov silver
ten. Sistnämnda fynd härstammar c. . . . „ , 

J Fig. 111. Dosformigt spänne, folk-
från Dalhem. De lösa fynden vandringstid. ATA. 
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trän samma tid utgöras av ett 30-tal djurhuvudformiga spännen 
(fig. 119—123), 16 dosformiga spännen (fig. 124—125), delvis prakt
pjäser, och en vackert dekorerad bottenskålla till ett dylikt spänne, 
15 nålar av brons och ett garnityr av två liknande nålar sam
manhållna av en kedja, 27 ringspännen av brons, delvis prakt-

C o 

Fig. 112—114. Ryggknappsspännen, folkvandringstid. Guide, s. 165. 

pjäser (fig. 126), och 3 dylika av silver, 10 armringar av brons, 
därav en från Tingstäde, en från Hemse, en från Näs och en 
från Burs, samt 4 dylika ringar av silver, 4 fingerringar av brons, 
1 av silver och 4 av guld, därav en från Smiss i Eke, 3 smärre 
guldfragment, ett hängsmycke av ett arabiskt mynt, en bronsdosa 
innehållande en våg likaledes av brons (fig. 127), en präktig 
svärdsdoppsko (fig. 128), ornerat fragment (fig. 129) och ett s. k. 
selbågsbeslag, härstammande från Angå. 

Dessutom finnas flere fynd från gravfält. Ett sådant inne
håller ett dosformigt spänne, tre söljor och ett beslag till sel
don, ett annat dylikt fynd består av fiskhuvudformiga hängen 
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Fig. 115. Brakteat, folk
vandringstid. ATA. 

Fig. 116. Brakteat, gotländsk lokaltyp, 
folkvandringstid. ATA. 

Fig. 117. Beslag, möjligen 
till seltyg, folkvandringstid. 

ATA. 

\ 

Fig. 118. Svärdsknapp (?), 
folkvandringstid. ATA. 

I 

Fig. 119. Djurhuvudformigt spänne, 
vikingatid. ATA. 

till ett halsgarnityr, söljor, beslag till seltyg m. m. (tillsammans 
19 föremål). Ett fynd från Burs innehåller tre djurhuvudformiga 
spännen, en armring, ett fragment, trol. av en svärdsdoppsko, 
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och 15 pärlor. Ett särdeles intressant fynd härstammar från Boge 
och innehåller ett förgyllt dosformigt spänne, 14 spelbrickor av 
ben och 3 väl bevarade tärningar. 

Av särskilt intresse för det ofta diskuterade problemet rö-

Fig. 120. Djurhuvudformigt 
spänne, vikingatid. ATA. 

Fig. 124. Dosformigt spänne, vi
kingatid, Guide. Pl. XVI. 

Fig. 121—123. Djurhuvudformiga spännen, vikingatid. Guide, s. 167. 

rande Visbys äldsta historia äro fynden från ett utplundrat grav
fält vid Kopparsvik. År 1918 anträffades här tvenne skelettgravar, 
som undersöktes av O. V. WENNERSTEN. Den ena graven inne
höll 2 ringspännen, ett remändbeslag och en sölja av brons, den 
andra, innehöll ett bronsspänne av en för Gotland främmande typ, 
troligen införd från länderna öster om Östersjön samt en järnkniv.1 

1 St. H. M. Inv. nr 16098. Fornvännen 1919, H. 5, sid. 9, bronsspännet 
avbildat fig. 3. 
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Fig. 125. Dosformigt spänne, 
vikingatid. Guide, s. 166. 

Fig. 126. Ringspänne, vikingatid. 
ATA. 

Genom fynden i den Curle'ska 
samlingen i British Museum får 
man först det verkliga intrycket 
av vilket värdefullt historiskt minne, som här spolierats så gott 
som alldeles inpå Visby murar, utan att forskningen fått den 
ringaste underrättelse därom. Vem som bär ansvaret för att 
dessa för Gotlands historia värdefulla föremål nu äro för alla tider 
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fastlåsta i ett främmande lands museum kan väl aldrig utrönas, 
helst som åtminstone vissa delar av fynden anträffades redan 
1895. Men man förvånar sig över, att ingen vid t. ex. Visby 
cementfabrik erhållit kännedom härom. 

Fynden från Kopparsvik härröra från minst fem gravar. 

Fig. 127. Väg jämte etui,'vikingatid. Guide, s. 162. 

Fynd 1 innehåller en prydnadsnål och ett utomordentligt 
väl utfört dosformigt spänne från 800-talet. 

Fynd 2 (anträffat 1895) innehåller ett dosformigt spänne, en 
nål med huvud i form av ett treekrigt hjul, tre andra prydnads-
nålar och två djurhuvudformiga spännen. 

Fynd 3 innehåller en kniv, ett dosformigt spänne, ett djur
huvudformigt spänne, en prydnadsnål och tre ringspännen. 

Fynd 4 innehåller en armring av silver, ett dosformigt spän
ne, två ringspännen, ett s. k. fiskhuvudshänge till ett halsgarni-
tyr, ett kedjegarnityr med rosettformiga skällor, två nålar, en pin
cett av brons och ett skrinhandtag av brons. 
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Fynd 5 innehåller två präktigt arbetade djurhuvudformiga 
spännen, två prydnadsnålar, två kedjegarnityr, det ena med ro-
settformig skålla, det andra med en skälla av en främmande typ, 

Fig. 128. Svärdsdoppsko, 
vikingatid. Guide, s. 168. 

Fig. 130. Ringspänne frän gravfältet vid 
Kopparsvik, S. om Visby. ATA. 

m 

Fig. 129. Ornerat fragment, vikingatid. ATA. 

som för i minnet det av Wennersten 1918 hittade ostbaltiska 
spännet. 

Fynden synas tillhöra 800-talets slut och 900-talets början 
och den inbördes överensstämmelsen mellan de till de olika fyn
den hörande fornsakerna synes ådagalägga, att varje fynd för sig 
härrör från en viss, sluten gravutstyrsel. Samtliga äro kvinno
gravar, smyckena vittna genomgående om ett fulländat konst
hantverk, och den tunga prakten i de olika gravarna ger oss 
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oförtydbara vittnesbörd om att de kvinnor, som här jordals, till
hört samhällets högsta klasser (fig. 130). Spännen och nålar äro 
nästan undantagslöst typiska gotländska arbeten. Deras bärarin-
nor hava sålunda med full säkerhet varit gotländska kvinnor, 
men det främmande kedjegarnityret och det år 1918 av Wenner
sten utgrävda spännet vittna om att deras män företagit sjö
färder till främmande länder. Det är rika köpmanshustrur, som 
legat jordade vid Kopparsvik, och de hava gravlagts här vid 
den tid, då fynden inne i Visby visa, att det samhälle håller 
på att grundas, ur vilket några århundraden senare Nordens ri
kaste köpstad har vuxit fram. 

De gotländska fynden i British Museum måste ge varje be
sökare ett starkt intryck av den höga civilisation, som för år
tusenden sedan var bofast på den avlägsna ön i Östersjön. 
Men samtidigt måste varje svensk harmas över den ansvarslös
het hos hans landsmän, som gjort det möjligt att föra dessa 
dyrbara minnen långt utanför vårt fosterlands gränser. Visser
ligen bära en otillräcklig lagstiftning och en bristande eftersyn 
en viss skuld härför. Men skulden drabbar dock tyngst de per
soner, som icke aktat för rov att för en judaspenning bortsälja, 
vad deras fäder nedlagt i jorden för att därigenom hedra sina 
dyrbara hänsovnas minne. 

Det blir nu en uppgift för svensk och i första hand kanske 
gotländsk forskning att förteckna och avbilda alla de gotländska 
kulturminnen, som skingrats till främmande museer. Lyckligt
vis är detta också möjligt med hjälp av den för några år sedan 
till Föreningen Gotlands Fornvänner överlämnade Gotlandsfon
den. Men för de medel, som sätta oss i stånd att i beskrivning 
och bild återbörda det kulturarv, som tidigare förslösats har 
Gotland självt icke vidkänts några uppoffringar; de äro över
lämnade av en icke-gotlänning, som gripits av beundran för öns 
forna storstilade odling. Den dag, då Gotlandsfonden kan gripa 
sig an med denna uppgift, skall det bliva möjligt att till Got
lands Fornsal knyta ett kulturhistoriskt arkiv av en omfattning 
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som få landsdelar i norra Europa kunna visa motstycke till, och 
som kommer att bliva av den största betydelse för den histo
riska forskningen och för uppfattningen av den dominerande 
roll Gotland i forna tider spelat i norra Europas kulturliv. Då 
först skall man också med svidande hjärta klart inse, vilka vär
den som förslösats. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Nils Lithberg: Got land im Bri t i schen Museum. 

Im Britischen Museum wird eine sehr reiche Sammlung gotländischer Alter-
tiimer aufbewahrt, umfassend den Zeilraum von der älteren Bronzezeit bis zum 
Ende der Wikingerzeit. Von eisenzeitlichen Gegenständen sind die wichtigsten 
hier oben abgebildet, während die Funde aus der Bronzezeit in H. HANSSON'S 
Abhandlung Gotlands Bronsålder (Sthlm 1927) behandelt und abgebildet wor
den sind. Einige dieser Funde sind wahre Prunkstiicke, wie z. B. die in Fig. 
112—114 wiedergegebenen Riickenknopfspangen aus der Völkerwanderungszeit 
mit leilweise attsserordentlich wohlerhaltenen Einlagen aus gefärblem Glas, 
öder die Spången Fig. 124 — 126 aus der Wikingerzeit. Die letztere Epoche ist 
in der Sammlung am reichsten vertreten, die ausser einer grossen Anzahl löser 
Funde nicht weniger als drei verschiedene Silberfunde sowie mehrere Grab
funde enthält. Von besonderem Interesse fiir das oft erörterte Problem der 
ältesten Geschichte Wisbys sind die Funde von einem ausgepliinderten Qräber-
felde bei Kopparsvik, gleich siidlich von Wisby, wo zwei Skelettgräber 1918 
von sachverständiger Seite untersucht wurden (die Funde im Museum Vater
ländischer Altertiimer in Stockholm). Erst durch die Funde im Britischen Mu
seum, die aus mindestens 5 Gräbern herriihren, erhält man eine anschauliche 
Vorstellung von der Bedeutung dieses Fundplatzes, der dem Ende des 9. und 
Anfang des 10. Jahrhunderts anzugehören scheint. Sämtliche Gräber sind Frauen
gräber, und die schwere Pracht des Inventars (Fig. 130) zeigt, dass die Bestat-
teten den höchsten Klassen der Gesellschaft angehört haben und — den Alter-
fumstypen nach zu urteilen — gotländischer Herstammung gewesen sind. Einige 
Gegenstände ausländischer Provenienz zeigen jedoch, dass ihre Männer See-
fahrten nach fremden Ländern unternommen haben. Es sind Ehefrauen reicher 
Kaufleute, die hier zu der Zeit bestattet worden sind, während welcher, nach 
Ausweis der Funde in Wisby selbst, die Grundung dieses später so reichen 
Gemeinwesens vor sich ging. 


