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Några brons- och silversmedfynd från det äldsta 
Sigtuna. 

Av 

ERIK FLODERUS. 

>tt guldsmedsyrket har urgamla anor i Norden är ett 
faktum, som vid flerfaldiga tillfällen kunnat konsta
teras. Genom de många gravfynden med rikt arbe
tade vapen, smycken och bruksföremål av guld, 

silver, brons eller järn, vilka med säkerhet kunna bestämmas som 
nordiska, veta vi, att smeder — ordet taget i dess gamla, vidslräckla 
bemärkelse — praktiskt taget varit i verksamhet i Norden allt
sedan metallernas första framträdande. Även sagorna ha mycket 
att förtälja om nordbornas skicklighet i denna konst; så skildras 
ju Regin i sagan om Sigurd Fafnesbane som en skicklig smed, 
och berömd är historien om den guldring, som Olav Tryggva
son lät sända till Sigrid Storråda. I de isländska sagorna talas 
ofta om guldsmeder, och även i Sverige synes yrket ha varit 
ganska utbrett i bygderna. Ett vackert gotländskt fynd från 
Smiss i Eke socken ger oss en föreställning om den verksamhet 
en dylik bygdesmed bedrev. Men annars är det märkligt, att i 
de annars så rika fyndkomplexen så ytterst sällan ingå föremål, 
som illustrera smedernas arbetsmetoder och framställningssätt; 
det är endast av de färdiga föremålen man i någon mån kan 
sluta sig till dessa förhållanden. Detsamma är förhållandet i 
Norge och Danmark.1 

1 Vid grundgrävningar i Lund ha emellertid påträffats ett flertal deglar, 
gjutformar, modeller, punsar etc. I ett par deglar funnos ännu guldkorn. Vidare 
har anträffats en guldten och guldtråd för filigran. För nägra är sedan gjordes 
i Hedeby i Slesvig ett stort fynd av ovala spännbucklor och gjutformar till de
samma, nu i museet i Kiel. (Enligt benäget meddelande av intendenten G. 
J:SON KARLIN). 
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Vilket samband, som existerade mellan dessa bygdesmeder 
och de hantverkare, som uppträda i våra äldsta städer, är även 
ett spörsmål, som ännu ej blivit utrett. Överhuvudtaget är ju det 
medeltida hantverket ett synnerligen dunkelt kapitel i vår kul
turhistoria. 

I Syd- och Mellaneuropa förmedlades emellertid denna över-

Fig. 44. Utdrag ur stadsplan för Sigtuna. 
A. Den förmodade platsen för frisergillet. B. S. Nicolai kyrka. C. Fyndplats 
för smältugn. D. Fyndplats för kammakarverkstad. E. Platsen för det framgrävda 
klenhuset. F. Fyndplats för kammakarverkstad. Q. Platsen för bronssmedfyndet. 
H. Det förmodade engelska gillets kyrka. J.—K. Fyndplats för gjutformar. 

gång av de många berömda klosterverkstäderna, som uppblomst
rade och voro i verksamhet från 800-talet och fram till 1100-
talet, verkstäder, som nästan uteslutande arbetade med klassisk
bysantinska formelement och därigenom utträngde den gamla 
germanska djurornamentiken. 

Museumsdirektör THOR KIELLAND, som i ett stort arbete helt 
nyligen framlagt resultaten av sina forskningar i den medeltida 
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guldsmedskonsten i Norge,1 antar, att därstädes funnits duktiga 
bygdeguldsmeder i verksamhet både under 1000- och 1100-talen, 
och att dessa så småningom flyttat in från bygderna till mark
nadsplatserna och de uppväxande städerna. Att förhållandet 
varit detsamma i Sverige är väl troligt. Kristendomens införande 
torde icke omedelbart ha förändrat denna verksamhet, tvärtom 
tog ju kyrkan vid sitt första framträdande i sin tjänst den gamla 
nordiska djurornamentiken och därmed väl även inhemska konst
närer och hantverkare. 

Vid de under de senaste åren bedrivna undersökningarna av 
den äldsta bebyggelsen i Sigtuna, koncentrerad till stadens "svarta 
jord", ha emellertid framkommit flera fynd, som på ett ganska 
gott sätt synes mig illustrera sambandet mellan bygdesmederna 
och de i städerna bofasta hantverkare, vilka ägnade sig åt detta 
yrke. Dels är det ett samlat fynd från en bronssmeds verkstad, 
dels på skilda ställen påträffade gjutformar och smycken, samt
liga förvarade i Sigtuna Fornhem. 

Även andra yrken äro representerade bland de talrika i Sig
tuna Fornhem och Statens Historiska Museum förvarade jordfyn
den; här funnos kammakare, krukmakare och skomakare. Troligen 
ha även grovsmeder funnits; härpå tydde fyndet av en smides
tång, påminnande om dem, som anträffats i nordiska gravar och 
publicerats av SIGURD GRIEG.2 Emellertid torde väl i så fall deras 
smedjor ha förlagts till stadens utkanter på grund av sin eld
farlighet, ehuru fyndet av den nämnda tången gjordes inne i 
staden (kv. Trekanten). Detta bekräftas av ett 1925 gjort fynd av 
en lämning, som möjligen representerar en smältugn/' Den var 
belägen i stadens västra del, dock ej utanför det äldsta Sigtunas 
stadsområde, men väl i utkanten av detsamma (vid C å planen 
fig. 44). Att järnhantering verkligen förekommit i staden, framgår 
även av talrika fynd av slaggklumpar, vilka till sin karaktär över-

1 Norsk guldsmedkunst i middelalderen, Oslo 1927. 
2 Smedverktei i norske gravfund, Oldtiden, b. IX, 1922. 
3 JOHN NIHLÉN, Äldre järnhantering på Gotland, Jernkontorets annaler 

1927, h. 12, fig. 8. 
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ensstämma med dem, som NIHLÉN funnit i Visby och beskrivit 
i den här citerade avhandlingen. 

Beträffande de inne i staden gjorda smedfynden, synes det 
som om silver och brons huvudsakligen varit de metaller, med 
vilka smederna eller gjutarna arbetade. De enda guldföremål, 
som anträffats •— tre fingerringar — äro från senare delar av 
medeltiden. Silvret var ju alltjämt under den första kristna tiden 
i Norden den viktigaste ädla metallen, men, som KIELLAND fram
håller1, arbetade troligen samma smeder såväl i ädla som oädla 
metaller, innan en arbetsfördelning blev genomförd under 1100-
talets lopp. Att så varit fallet även i Sigtuna, torde vara säkert 
så tillvida, att en silversmed ej föraktade bronsen, på vilken 
under vikingatiden såväl som medeltiden ett ofta nog lika stort 
arbete nedlades som på silvret. 

Det redan omtalade fyndet från en bronssmeds verkstad 
gjordes 1925 vid de då pågående, i så hög grad givande vatten
ledningsgrävningarna. En ledning framdrogs därvid i Storgatan 
genom hela staden. Vid kvarteret Trekanlen i dess centrum lades 
emellertid schaktet några meter in på denna obebyggda tomt, 
där förut en mängd fynd gjorts, bl. a. det av HOLGER ARBMAN 

beskrivna klenhuset'2 (E å planen fig. 44). Kulturlagren voro här 
2—2,5 m. mäktiga. Det var här i det utefter Storgatan dragna 
schaktet, som fyndet gjordes på ett djup av 1—1,20 m. (vid G 
å planen fig. 44). Utefter hela schaktet påträffades även på c:a 1 
m:s djup och ned till leran ett flertal träkonstruktioner, som dock 
ej närmare kunde bestämmas på grund av schaktets ringa bredd. 
Fyndet gjordes alldeles intill en dylik träkonstruktion, tydligen 
utgörande hörnet av en byggnad av liggande, klent timmer, 
stöttat av sten och nedslagna pålar. 

Ett anmärkningsvärt förhållande, som här och på andra 
ställen iakttagits vid grävningar i Sigtunas svarta jord, är, att 
man redan på ringa djup in situ påträffar fasta föremål och fynd, 

1 O. a. a., sid. 30. 
2 Bidrag till kännedomen om det äldsta Sigtuna, Fornv.. 1926, sid. 171 f. 
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vilka kunna dateras till den tidigaste medeltiden; under den 
senare delen av medeltiden och nyare tiden ha kulturlagren växt 
helt obetydligt. Detta torde icke enbart bero på stadens säker-

B 

A 

I I 

Fig. 45. Bronssmedfyndet frän Trekanten. A. Degel. B—D. Gjutformar. , /u, 

ligen överskattade tillbakagång efter den korta blomstringstiden, 
utan kanske främst därpå, att redan under 1100-talet ett slags 
gatubeläggningar av trä kommo i bruk.1 

I det ifrågavarande fyndet ingingo ett flertal smältdeglar, av 
vilka de flesta endast voro bevarade som större eller mindre frag
ment. Blott en (fig. 45:A) var så gott som helt oskadad och liksom 

1 ARBMAN, o. a. a., s. 184 o. 193. 
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de övriga tillverkad av en något porös, slaggartad massa, som på 
några ställen, särskilt omkring mynningen, är överdragen av en röd
brun glasyr. Den är helt liten, endast 6,5 cm. hög, upptill något 
smalare. Vid mynningen, varur redan i gammal tid en bit blivit 

avslagen, är den utdragen i tre hörn, 
och där liksom på insidan finnas ärggröna 
rester av brons. Den saknar handtag 
och har därför måst användas med till
hjälp av tång. Även på andra ställen i 
Sigtuna äro smältdeglar av denna typ, 
mer eller mindre fragmentariska, funna, 
några med spår av brons, andra, bland 
dem den här avbildade (fig. 46), som kan 
ha använts för silver, sakna detta. Från 
Birka äro även deglar av detta slag 
kända, likaså förekomma deglar i norska 
gravfynd, ehuru de synas ha varit större 
och delvis av annat material.1 

I fyndet ingå vidare tre gjutformar, 
en defekt av lera (fig. 45: B), avsedd för 
en 0,7 cm. bred metalltacka, en av fin

kornig sandsten (fig. 45 : D), avsedd för en tacka 8x2,6 cm., samt 
en av täljsten (fig. 45: C), som på ena sidan har en 0,6 cm. bred 
ränna, på den andra en med ett kors i mitten försedd rund för
djupning, varifrån två smala rännor utgå. Även på andra ställen 
i staden ha dylika för metalltackor avsedda gjutformar hittats, 
de flesta av sandsten och synnerligen väl gjorda (fig. 56). Dylika 
äro även kända från Norge, och i Danmark är en funnen, i vilken 
dessutom små torshammare kunde gjutas.2 

De små bronstackor, som gjutits i dessa formar, ha tydligen 
utgjort råämnet till föremål av olika slag. I fyndet från Trekanten 
ingå flera sådana, som kommit direkt ur formarna (fig. 47 : A). 

Fig. 46. Degel. Sigtuna. Vi. 

1 GRIEO, o. a. a., s. 70. 
2 SOPHUS MULLER, En Stepeform til Thorshamre. Aarböger 1900, 

189. 
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Fig. 48. Bronssmedfyndet frän Trekanten. A. Handtag till träkärl el. dyl. B. 
Örslev (fragmentarisk). C. Ringspännc. D. Metkrok. E. Gjuthuvud. F. Pärla 
(ej avslipad). G. Okänd användning. H. Pärla, J. Nålhus (ofullbordat). K. Okänd 
användning. L. Remsölja. M. Länk till kedja el. dyl. N. o. O. Nålar. P. Bultlås. 

Q. Beslag till klack. R-U. Pincetter. V?. 

Andra äro delvis uthamrade, men kunna i sitt ofullbordade eller 
halvfärdiga skick icke närmare bestämmas (fig. 47: B o. C). 

Bland de färdiga eller halvfärdiga bronsföremålen märkas 
en remsölja (fig. 48 : L), ett litet bultlås (fig. 48 : P), fyra pincetter 
(fig. 48: R—U), därav en ornerad, av en under 1000-talet vanlig 
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typ,1 en halvfärdig, fragmentarisk örslev (fig. 48: B), en bronspärla, 
ännu ej avslipad (fig. 48: F), ett halvfärdigt nålhus (fig. 48 :J) 
av vanlig vikingatidstyp, ett tunt bronsbleck i form av en klack 
med nithål i kanterna (fig. 48: Q), ett ringspänne (fig. 48: C), 

B 

A 

^ 

E 

Fig. 49. Bronssmedfyndet frän Trekanlen. A. Fragment av väg. 
B—E. Vikter. F. Djurbild av järn med tunt överdrag av brons. Vi. 

nålar (fig. 48: No. O), en metkrok (fig. 48: D), märlor, brons
trådar (fig. 47: D) och andra, obestämbara föremål. 

Av intresse är, att i fyndet även ingick en bit av upphäng-
ningsanordningen till en våg av vikingatidstyp (fig. 49: A) samt 
fyra vikter av den vanliga sfäriska typen med tillplattade poler, 
på vilka viktsenheterna instämplats medelst punkter (fig. 49: B—E). 
De representera 10, 6, 3 och 2 viktsenheter och då de väga 

1 I ett fynd från sjön Furen, Härslövs sn, Småland (S. H. M. inv. nr 3947), 
daterat till mitten av 1000-talet, ingå flera pincetter av denna typ; även i Visby 
äro dylika funna. Troligen ha de använts som avlusningsredskap. 

7 — Fornvännen I9 2S 
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resp. 37,90, 24,62, 11,52 och 8,80 gr., finner man, att denna vikts
enhet blir precis 4,oo gr. i medeltal.1 Den omständigheten, att 
åtminstone en av dem är helt av brons, kunde tyda på, att den 

^ ^ tillverkats här, då ju det annars brukliga sät-
j å m tet att tillverka dem av järn med ett tunt brons-

W ^ § överdrag förutsätter en större skicklighet. 
^ ^ ^ Ä Sannolikt ha de väl liksom vågen använts av 
^ 9 & verkstadens ägare, som behövde dem för att 

^ T w väga sina produkter och betalningsmedlet för 
Fig.50. Bronsviktiform dessa. Naturligtvis är det tänkbart, att en del 
av häst. Sigtuna. Vi. av dessa föremål redan i gammal tid varit 

defekta och avsedda att smältas ned, ett för
hållande, som nu är svårt att avgöra. 

Ett 20-tal meter från platsen för detta 
fynd hittades en liten djurbild av järn med 
överdrag av brons (fig. 49 : F), som bör nämnas 
i detta sammanhang. Det är tydligen en häst 
och den överensstämmer ganska nära med de 
djurbilder, som förekomma på likarmade båg-
spännen från slutet av vikingatiden.2 Djuret, 
som var något skadat, vägde 2,oo gr. Troligen har 
det varit en vikt. Som bekant känner man från 
medeltiden i Sverige vikter i form av djur, och 
nyligen har även i Sigtuna gjorts ett fynd av en 
liten bronshäst, som gott kan vara en mellan
form mellan dessa och det lilla djuret (fig. 50).3 

Beträffande dateringen av detta verkstads
fynd, lämnades en god hjälp av det i fig. 51 avbildade föremålet, 
närmast påminnande om en liten enskalig spännbuckla eller en 
svärdsknapp. Det synes ännu ej ha undergått slutgiltig behandling 
utan kommit direkt ur gjutformen med ornamentiken endast i 

V 
Fig. 51. Bronssmed-
fyndet från Trekan

ten, Oval spänn
buckla {?). Vt. 

1 Jfr T. J. ARNE, La Suéde et l'Orient, Uppsala 1914, s. 178 f. 
2 MONTELIUS, Svenska fornsaker, fig. 567. 
3 GUNNAR GIHL, Arkeologiska undersökningar i Sigtuna 1927, U. F. 

T. XL1I. 
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grova drag antydd. Det torde på grund av sin runstensorna-
mentik kunna hänföras till 1000-talet.1 Även på grund av lager-
förhållandena synes en datering till denna tidpunkt av hela 
fyndet mest trolig. 

Utom de nu beskrivna föremålen tillvaratogos även ett fler
tal andra, kammar och kamämnen, de senare tydligen härrörande 
från en kammakarverkstad, belägen 13 meter längre västerut in-

Fig. 52. Bronssmedfyndet från Trekanten. Tråddragningsskivor av älghorn. Vi. 

till Storgatan, glaspärlor, krukskärvor, läderbitar och andra före
mål av skilda slag. Bland dessa förtjäna emellertid tvänne att 

.framhållas, då de möjligen kunna ha direkt samband med verk
stadsfyndet. Det är två tunna skivor av älghorn, den ena försedd 
med 4, (fig. 52: A) den andra med 7 hål (fig. 52: B). De likna 
mycket de tråddragningsskivor, som lapparna använde för att 
framställa tenntråd. Då lapparna i sin kultur ha flera element, 
som inlånats från den nordiska kulturen under vikingatid och 
äldre medeltiden, t. ex. flätornamentiken, är det ju ej otroligt 

1 Ett liknande föremål men med mer degenererad ornamentik är funnet i 
Visby och förvaras i Statens Hist. Mus. (inv. nr 13465), avbildat i Fornv. 1908, 
sid. 292. 
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att ett samband finnes.1 På platsen hittades även ett band av 
bly eller någon legering. 

Att denna verkstad icke varit enastående i sitt slag i Sig
tuna, framgår av fynd dels från Västra kvarteret 2, beläget väster 
om Trekanten och skilt från denna av en gränd, dels från Stor
gatans mynning i Lilla torget omedelbart öster om Trekanten, 

Fig. 53. Gjutformar för hängsmycken. Sigtuna. Vi. 

även om dessa fynd icke kunna betraktas som samlade verkstads
fynd. Sålunda anträffades på den sistnämnda platsen, tämligen 
vitt spridda, några gjutformar, av vilka två dock lågo ganska 
nära varandra. De äro gjorda av täljsten och onekligen av rätt 
stort intresse (fig. 53 : A o. B). Möjligen ha de hört tillsammans, 
då den enas tappar rätt väl passa in i den andras tapphål. Båda 
äro avsedda för hängsmycken. Öglan erhölls på så sätt, att 
från sidan i en härför avsedd ränna stacks in ett smalt föremål, 
omkring vilket sedan metallen gjöts. De avbildningar, som före
komma på dem, äro synnerligen primitiva; på den ena en kyrka 
med tre torn eller möjligen tre kyrkor, på den andra även en 
kyrklig byggnad, möjligen försedd med kupol. Byggnaderna 

1 Jfr ARVID JULIUS, Ett lappländskt fynd från Uppsala, U. F. T. XXXIII, 
sid. 89 f. 
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symbolisera väl stadens berömda kyrkor, varför dessa smycken 
kunna vara pilgrimsmärken.1 

Av de övriga här anträffade gjutformarna var en av sandsten 
och avsedd för en genombruten 
platta, försedd med ett kors (fig. 
54), en av täljsten utgör en fjärde
del av en form för tre metallpärlor 
(fig. 55), tvenne fragment av sand
sten ha avsetls för en cirkelrund 
skiva med tvärstrierade, koncen
triska cirklar, tydligen elt spänne. 
Slutligen äro några avsedda för 
metalltackor (fig. 56). 

Inom detta område anträf
fades även några slipade glas
bitar och halvädelstenar, tydligen 
avsedda för infattning, samt en 
smal fingerring av brons med 
en rund bergkristall (fig. 57). 
Icke långt härifrån, på Trekanten, 
har en oval, slipad bergkristall, 
infattad i brons, påträffats. 

På tomten Västra kvarteret 
2 hittades den i fig. 58 : A—B 
avbildade gjutformen av sand
sten. Den är avsedd för en stri- Fig. 54. Gjutform. Sigtuna. Vt. 
erad ring pä den ena sidan, pä den andra för ett runt häng
smycke, försett med ett likarmat kors, vars armar sluta i cirklar 
med medelpunkt; emellan dessa äro bladliknande ornament in
satta. Beträffande denna och de ovan beskrivna gjutformarna är 
det tydligt, att den återstående halvan endast haft en helt slät yta.2 

1 Enligt välvilligt utlåtande av prof. OTTO RYDBECK. 
2 Härigenom överensstämmer den med en i Birka funnen gjutform, av

bildad i Congrés internat. d'anthr. et d'arch. préh. 1874, compte rendu, II 
delen (HJ. STOLPE, Sur les découvertes faites dans Ille de Björkö, fig. 29.) 
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På samma tomt ha nämligen anträffats tvänne i samma form 
gjutna hängsmycken av silver, vilka ha en helt plan baksida 
(fig. 59). Ett anträffades vid 1927 års grävningar.1 De äro tyd
ligen efterbildningar av sådana hängsmycken med ornering i 
filigran, av vilka ett anträffats i grav 825 i Birka (fig. 60), varvid 
silvertrådarna och kornen på ett mycket klumpigt sätt återgivits. 

Fig. 55. Gjutform för 
metallpärlor..Sigtuna. Vi. 

Fig. 56. Gjutform för metalltackor. 
Sigtuna. Vi. 

Mycket nära hängsmycket från Sigtuna står ett dylikt av brons, 
funnet i en vikingatidsgrav utanför Vimmerby.2 

Den kanske allra märkligaste av de i Sigtuna funna gjut
formarna påträffades i Storgatan utanför den senast nämnda 
tomten3 (fig. 61 : A—B). Den är av täljsten och har på ena sidan 

1 GIHL, O. a. a., fig. 2. 
2 Mbl 1901—02, sid. 116, fig. 58. 
8 GlHL, o. a. a., fig. 6 o. 7. 
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en nedsänkning, vars botten försetts med varandra korsande sick
sacklinjer samt en figur inom en cirkel, som GIHL anser vara ett 
halster. Jag kan ej dela denna mening, utan lämnar frägan 
öppen; möjligen är det en primitiv framställning 
av ett hus.1 Gjutformen synes vara ituslagen, och 
figuren inom cirkeln är troligen sekundär lik
som den märkliga framställningen på formens 
andra sida. 

Här är nämligen inristad en primitivt utförd, 
ej fullbordad människobild. Endast ansiktet är FiS- 57- Finge"ing 

, .. , . . . . .. • , .. ut x i . a v brons med in-

nedsankt, for ovngt äro blott konturerna in- fattad bergkr i s ta l l. 
ristade i den plana ytan med ett skarpt före- Sigtuna. Vi. 

Fig. 58. Gjutform, dubbelsidig, för hängsmycke och ring. Sigtuna. Vi. 

mål. Om det verkligen är början till en gjutform är svårt att 
avgöra. 

Det är tydligt, att en Kristusframställning här avsetts. Frälsaren, 
som bär skägg, ses här med upprätt huvud och gloria, iförd en 
klädning med långa ärmar och veckad kjortel, räckande till 

1 Ståndarna pä taket påminna om dylika pä primitiva husframställningar 
frän Norge, nämligen ä bonaden frän Rcnnebu och runstenen frän Dynna i Hade-
land. Jfr ERIK SALVÉN, Bonadett frän Skog, Sthlm 1923, sid. 71, noten. 
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knäna, armarna äro utsträckta, partiet nedan
för kjorteln är ej fullbordat. Något kors synes 
ej, antingen detta ej fullbordats eller ej varit 
avsett. BERNHARD SALIN har nämligen fram
hållit i en studie över Kristusframställningar 
från den äldre medeltiden,1 att en viss obe-

Fig. 59. Hängsmycke nägenhet att vilja avbilda Krislus faslnaglad 
av silver. Sigtuna. Vt. på korset företrädesvis synes återkomma hos 

tidiga västerländska framställningar i motsats 
till bysantinska, som mera betona den lidande 
Frälsaren. På den bekanta Jellingestenen fram-
ställes sålunda Kristus utan något kors, ehuru 
de utsträckta händerna bära märkena efter 
spikarna (fig. 62). Vår bild överensstämmer i 
mer än ett avseende med bilden på denna 
sten, synes det mig; glorian, skägget, de på 

e tvären veckade ärmarna, bålens dubbla kon-
av silver. Birka. V1- turer, den veckade kjorteln och frånvaron av 

Fig. 61. Gjutform, pä ena sidan försedd med en Kristusbild. Sigtuna. Vi. 

1 Nägra krucifix och kors i Statens Historiska Museum, Svenska 
Fornm:för:s tidskr., B. 8, s. 277 ff. 
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kors äro drag, som återfinnas nästan identiska, endast i hög 
grad förgrovade. Det är endast bandslingorna -som saknas här. 
Jellingestenen har ansetts vara påverkad av anglosaxiska före
bilder, och även vår bild skiljer sig betydligt från de bysantinskt 
påverkade Kristusframställningar, som vi känna från Norden. 
På grund av sitt nära sam
band med Jellingestenen tor
de bilden kunna dateras till 
1000-talet, och det ligger där
vid nära till hands att sätta 
den i samband med den 
anglosaxiska missionärsverk
samheten vid 1000-talets bör
jan, kanske även med de 
av Olov Skötkonung inkal
lade anglosaxiska myntmäs
tarna, ty, som KIELLAND fram
håller,1 voro myntmästarna 
samtidigt ofta guldsmeder. 

Även ett exempel på by
santinsk Kristusuppfattning 
föreligger från Sigtuna, näm
ligen ett litet silverkors, fun
net för ett tiotal år sedan i 
Malmkvarteret, alltså något utanför svarta jordens område (fig. 
63: A). När fyndet gjordes, uttalade ARNE som sin uppfattning, 
att det var en rysk efterbildning av sådana bysantinska encolpier, 
som även här i Norden efterbildades. Jag vågar hysa en annan 
mening på grund av den stora överensstämmelse i fråga om 
teknik, det visar med de båda ovan omtalade, i Sigtuna funna 
silverhängsmyckena. Det har nämligen även en alldeles slät bak
sida; öglan har åstadkommits på samma sätt som vid gjutningen 
i de ovan behandlade gjutformarna. Jag ser icke något hinder 
för, att denna ganska klumpiga efterbildning gjutits i Sigtuna 

1 O. a. a., s. 29. 

Fig. 62. Jellingestenens Kristusbild (efter 
SOPHUS MOLLER). 
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eller någon annan plats inom Nordens gränser. Det överensstäm
mer ganska nära med det i Statens Historiska Museum förvarade 
lilla guldkorset från Bjärge i Vallstena socken på Gotland, vilket 
på baksidan bär en bysantinsk inskription. Troligen tillhör Sig
tunakorset 1100-talet. 

Ett kors av samma form och storlek, men av brons och så 
svårt vittrat, att man ej kan urskilja, om det haft någon Kristus-
framställning, är funnet på annat ställe i Sigtuna (fig. 63 : B). 

Fig. 63. Kors (det till vänster av silver, det till 
höger av brons). Sigtuna. Vi. 

Möjligen kunna båda vara gjutna i samma form, vilket i sä fall 
skulle tala för Sigtuna som tillverkningsort, samtidigt som det 
vore ett exempel på, att samma smed arbetat såväl i silver 
som brons.1 

Vid ett studium av det ovan framlagda materialet synes det 
mig ganska slående, hur låg den konstnärliga nivån är. Även 
rent tekniskt stå dessa arbeten långt tillbaka för vad som kunde 
åstadkommas tidigare. I Birka, vars kultur direkt synes ha upp
tagits av Sigtunas första inbyggare, stod guldsmedskonsten be
tydligt högre. Detta kan naturligtvis bero på ogynnsamma fynd
förhållanden; det kan vara kasserade arbeten, som här påträffats. 
Man känner ju arbeten från denna tid, som såväl tekniskt som 

1 I Statens Hist. Mus. förvaras ännu ett kors av brons, funnet i Sigtuna 
(inv. nr 14411). Det är synnerligen starkt vittrat; dess Kristus-framställning är 
bysantinskt influerad (avbildat Fornv. 1911, sid. 246). 
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konstnärligt stå synnerligen högt. Däremot kan man icke undgå 
att stämpla genomsnittsnivån under denna tid som låg. De tal
rika gravfynden fastställa denna tarvliga karaktär hos den slu
tande hednatidens former. Betydligt högre tyckes skickligheten 
att arbeta i trä och horn ha stått. 

Emellertid äga dessa smedfynd sitt stora intresse därigenom, 
att de stå förmedlande mellan vikingatiden med dess allt mer 
degenererade djurornamentik och den romanska tiden, som med 
sina figurframställningar och realistiska växtmotiv definitivt gjorde 
ett slut på denna konst. Främst är det väl denna brytning, som 
gjorde Sigtunatidens konst trevande och osäker. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

E. Floderus: Einige Bronze- und Si lberschmiedefunde aus dem äl te
sten Sigtuna. 

Das Qoldschmiedgewerbe hat eine alte Geschichte im Norden, was u. a. 
aus den Gräberfunden und aus litterarischen Zeugnissen hervorgeht; dagegen 
sind äusserst wenige Gegenstände gefunden worden, die die Arbeitsmefhodcn 
der Schmiede beleuchten. Auch in den ältesten schwedischen Städten gab es 
Schmiede, aber das Verhältnis zwischen diesen und den ländlichen Schmieden 
der Wikingerzeit ist nicht klargestellt. Wahrscheinlich liessen sich die letzteren 
in den aufbltihcnden städlischen Gemeinwesen nieder. Einige Funde, die diesen 
Zusammenhang illustrieren, sind während der letzten Jahre in Sigtuna gemacht 
worden. 

Hier wurden 1925 bei Grabungen im Zusammenhang mit Wasserleitungs-
arbeiten auf demselben Grundstock wie das von HOLGER ARBMAN in Forn
vännen 1926 beschriebene Lehmhatis eine Menge Gegenstände angetroffen, die 
die Utensilien und Vorräte eines Bronzeschmieds darstellen. Darunter befanden 
sich kleine Tiegel zum Schmelzen von Bronze (Fig. 45, A), sowie Qussformen 
ftir Bronzeblöcke (Fig. 45, B—D), die dann durch Hämmern weiter bearbeitet 
wurden. Ausser Halbfabrikaten (Fig. 47) wurde eine grössere Anzahl kleinerer 
Bronzegegenstände angetroffen, wie Pinzetten (Fig. 48, R—U), eine Riemen-
schnalle (Fig. 48, L), ein Bolzenschloss (Fig. 48, P), Perlen (Fig. 48, F, H), eine 
Spange (Fig. 48, C), eine Nadelbuchse (Fig. 48, J), ein Ohrlöffel (Fig. 48, B), u. 
a. m. Zu dem Funde gehörten auch ein Fragment einer Wage und Gewichte 
mit zwei abgeplattefen Polen, auf denen der Gewichtswert durch eingestempelte 
Punkte angegeben ist (Fig. 49). Diese Gewichte gehören einem im Norden zu 
Ende der Wikingerzeit angewandten orientalischen Gewiclitssystem an. Ein 



108 Erik Floderus. 

kleines Tierbild aus Eisen mit Bronzeiiberzug (Fig. 49, F) stellt möglicherweise 
ein Gewicht dar, gleichwie ein anderes derartiges, ebenfalls in Sigtuna ge-
fundenes Pferd aus Bronze (Fig. 50). Was die Datierung des Fundes betrifft, so 
wies ein an eine ovale Fibel erinnernder Qegenstand (Fig. 51) durch seine 
Verzierung auf das Ende des 11. Jahrhunderts hin. Möglicherweise gehörlen 
zwei Drahtziehplatten aus Elchhorn (Fig. 52) zu dem Funde. 

Nicht weit von diesem Fundplatz (zwischen J und K auf dem Plan Fig. 44) 
sind die Gegenstände Fig. 53—56 angetroffen worden. Sie kamen bei der 
Antertigung von Perlen und Hängeschmuckstiicken zur Verwendung; der eine 
ist mit Kreuzen (Fig. 54) und zwei sind mit primitiven Abbildungen von Kirchen 
(Fig. 53) versehen. An derselben Stelle wurden ein Fingerring aus Bronze mit 
einem eingefassten Bergkristall (Fig. 57) sowie geschliffene und ungeschliffene 
Halbedelsteine gefunden. 

An anderen Stellen in Sigtuna sind gleichfalls Qussformen angetroffen 
worden, sowie auch Gegenstände, die mit grosser Wahrscheinlichkeit in der 
Stadt angefertigt worden sind, darunter zwei roh ausgefiihrte Hängeschmuck-
stucke (Fig. 59) und ein Kreuz (Fig. 63, A), alle aus Silber. Auf einer Gussform 
ist ein Christusbild eingeritzt (Fig. 61), das der Ansicht des Verf.'s nach Be-
riihrungspunkte mit der bekannten Darstellung auf einem der dänischen Runen
steine von Jellinge (Fig. 62) aufweist. 

Die in dem ältesten Sigtuna arbeitenden Goldschmiede scheinen sowohl 
beziiglich der Technik wie des Geschmacks auf einer niedrigen Stufe gestanden 
zu haben, was mit dem allgemeinen Niedergang der Geschicklichkeit, in Metal
len zu arbeiten, zusammenhängt, der das Ende der Wikingerzeit und das frii-
heste Mittelalter kennzeichnet. Der Anlass hiervon ist u. a. darin zu suchen, 
dass ein netier Stil, der romanische, nun die einheimischc Tierornamentik zu 
verdrängen begann. 


