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NÅGRA GULDSMEDSMATRISER FRÅN VIKINGA
TID OCH ÄLDRE MEDELTID 

AV 

HOLGER ARBMAN 

D
et är påfallande hur litet vi veta om guldsmedernas verk
städer från förhistorisk tid, om deras inventarier och 
om själva arbetet med ädla metaller och brons, som där 
utfördes, medan alster från dessa verkstäder i tusental 

äro kända från landets alla delar. Endast några få gånger har 
man funnit redskap, halvfabrikat och råmaterial, som kunna ge 
oss en bild, ehuru mycket ofullständig och ensidig, av en guldsmeds 
arbetsmetoder. Det rikaste av dessa fynd påträffades vid dikesgräv
ning vid Smiss i Eke socken på Gotland för c:a 40 år sedan1 och 
innehåller tång och våg, några gjutformar, en del halvfabrikat samt 
en mängd kasserade föremål, tydligen avsedda att användas som 
råmaterial. Det är nedlagt på 900-talet och utgör som man ser en 
samling utensilier för gjutning av bronssmycken. 

Vår kännedom om guldsmedernas arbete i ädla metaller måste vi 
i brist på upplysande fyndkomplex hämta från annat håll, dels na
turligtvis från produkterna själva, dels från de enstaka påträffade 
redskap som brukats vid arbetet. Av dessa redskap är en hel grupp 
så gott som förbisedd i litteraturen, nämligen matriserna. 

Man känner från Sverige tre matriser av brons, massiva, gjutna 
och med ornamentiken tydligen uppskärpt efter gjutningen. En av 
dessa är funnen i Sigtuna, i den gamla stadens kulturlager, och 
bör således med stor sannolikhet ha varit i bruk under 1000-talet 
eller kanske något senare. Troligen är den samtidig med do rika 

1 Statens Historiska Museum. Vägledning genom samlingarna från forn
tiden. 1923, sid, 123, 
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Fig. 110. 
Sigtuna. V». 

Fig. 111. 
Malmö. Vi. 

gjutfynd, som påträffats i stadens »svarta jord».1 En annan av ma
triserna är funnen i Malmö, som redan under äldre medeltiden om
talas som by, men intet hindrar att matrisen är äldre än staden. Alla 
matriserna ha använts vid tillverkning av silver- eller guldspännen 
av samma typ som fig. 113, ehuru detaljerna varierat något. Dessa 
spännen förekomma i flera skattefynd från vikingatidens slut och 
medeltidens början. Då deras tekniska utförande under hela tiden 
är detsamma, är man berättigad att vid studiet av vikingatidens 
guldsmedskonst använda dessa matriser, även om de äro förfärdi
gade senare. 

Matrisen fig. 110 från Sigtuna är funnen vid grundgrävning för 
nya apoteket, V. kvarteret 26, V-, 29, 36. Diam.: 5,1 cm. H.: 1,2 cm. 
Den har inga kanter utan över- och undersida mötas i spetsig vin
kel. Undersidan är plan och slät liksom på de övriga matriserna. 
St. H. M. inv.-nr 18720. 

Fig. 111 är funnen »på Malmö stads ägor». Diam.: 4,2 cm. H.: 1,3 
cm. Mellan över- och undersidan en 0,7 cm. hög kant. St. H. M. 
inv.-nr 6969: 12. 

Fig. 112 är funnen vid Tängberg i Lots socken, Uppland. Inga 
närmare fyncluppgifter. Diam.: 5,4 cm. H : 1,4 cm. Kantens h. 0,5 
cm. St. H. M. inv.-nr 6318. 

1 E. F l o d e r u s : Några brons- och silversmedsfynd från det äldsta Sig
tuna, Fornvännen 1928, sid. 89 ff. 
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Fig. 112. 
Tängberg, Lots sn, Uppl. Vi. 

Fig. 113. 
Näsby, Taxinge sn, Söderm. Vi 

P å matrisen från Sigtuna fig. 110 ser man mycket tydligt fyra 

djur med bandformiga kroppar, vilka äro sammanflätade som kring

lor; huvudena stöta samman mot matrisens mittpunkt. P å ett spänne 

u r en stor silverskatt, som är funnen vid Taxinge-Näsby i Söder

manland (fig. 113), ser man h u r u djuren taga sig ut på det full

bordade smycket.1 Denna matris med sina djurbilder fullt k la ra och 

i hög, skarp relief är av den kvalitet, som man ha r rät t att fordra 

av redskapen hos en guldsmed i svearikets dåvarande kulturcentrum. 

P å de två andra matr iserna är ornamentiken ej utförd med sam

ma pregnans och den har ej heller samma klara komposition som på 

Sigtunamatrisen. Motivet är detsamma men något varierat. I stäl

let för fyra ä r det tre djur, vilkas huvuden mötas mot mittpunkten.2 

De bandformiga kropparna ha blivit oregelbundna, vårdslöst utfor

made, delvis obegripliga, reliefen är även betydligt flackare.3 över 

dessa matriser ha de tunna guld- eller silverbleck hamrats , vilka 

bilda grunden för spännenas r ika filigranarbeten. De bleck, som 

1 II. H i l d e b r a n d : Näsby- och Indalsfynden, Månadsbladet 1892, sid. 
167 ff. S. L i n d q v i s t : Det största dosfonniga spännet, Fornvännen 1927, 
sid. 337. 

2 Ett guldspänne mod dylik tredolning ingår t. ox. i det stora fyndet från 
Erikstorji i Ödeshögs socken, Österg. Månadsbladet 1877, sid. 553, tig. 58. 

3 Jämför matrisen fig. 111 med spännet. J. P e t e r s e n : Vikingetidens 
Smykker, fig. 122.' 



344 H O L G E R A R B M A N 

Fig. 114—115. 
Eriksberg, ödeshögs sn, Östergötland. Vi. 

olika spännen. 
Fram- och baksida av två 

hamrats på de två enklare matriserna, kunna väl knappast ha fått 
någon tydligt framträdande relief, men som underlag för det fort
satta arbetet ha de säkerligen i viss grad kunnat fylla sin uppgift: 
att giva det färdiga smycket en kraftigare modellering än filigran-
trådarna på en slät yta skulle göra. Om underlagets hamrade figu
rer visa en del bristfälligheter spelar detta ej någon större roll, dessa 
döljas under ytans prakt. Hur relativt grova matriserna varit även 
för sådana praktpjäser som de stora, rektangulära spännena i Eriks-
torpsfyndet1 (fig. 114) ser man tydligt på baksidan av ett av dessa 
spännens ornerade silverbleck (fig. 115). 

Dessa tunna, filigranbelagda skivor ha ej ensamma kunnat bilda 
spännen. För att få fäste åt nålhållarna och för att dölja baksidor
nas ojämnheter ha silverblecken genom lödning monterats på andra, 

Se nästföregående not. 
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något stadigare silverbleck. Spännena ha sedan försetts med en 
kantskoning, som ytterligare hållit samman det hela och dolt löd
ningen. 

Utom dessa tre matriser känner jag endast en, som hör till sam
ma grupp. Den är funnen i närheten av Viborg på Jylland1 och är 
avsedd för rektangulära spännen av en typ, som står spännena från 
Erikstorp mycket nära. 

Av visst intresse för den här behandlade tekniken är ett praktfullt 
silverspänne från Hardanger, Hordaland, Norge2, ehuru det både i 
utformning och teknik starkt avviker från spännen som fig. 113. Ge
mensam med dessa är pressbleckstekniken med filigranbeläggning, 
men i stället för att hela översidan är bildad av ett enda bleck, har 
det norska spännet översidan belagd med tre mindre guldbleck, som 
äro fästa på en mycket tjock övre skålla av silver, vilken i sin tur 
är fäst vid den plana bottnen med tre stift. Märkligt är att guld
blecken ej äro gjorda över en lös matris utan att bottnen under dem, 
spännets kraftiga överskålla, själv utgör matrisen. Därigenom kom
ma guldblecken att få ett säkert stöd mot underlaget. Detta omsorgs
fulla förfaringssätt står i god samklang med hela spännet, som är 
ett kvalitetsarbete av rang.3 Trots den rika, geometriska ornamen
tiken i niello på spännets undersida, som gör ett främmande in
tryck, får det väl anses som ett nordiskt arbete, ehuru den guldsmed 
som gjort det stått under starkt inflytande västerifrån. 

1 J. J. A. W o r s a a e : La civilisation danoise a 1'époque des vikings, 
Mémoires de la Société Royale des antiquaires du Nord 1878—83, sid. 116 
(med avbildning). Ingår i det bekanta selbägsfyndet från Mammen. 

2 J. P e t e r s e n : Vikingetidens Smykker, fig. 127. 
8 Spännet är ett avsevärt bättre arbete än vad som framgår av bilden i 

J. P e t e r s e n s a. a. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

HOLGER ARBMAN: Einige Goldschmiedematrizen aus der Wikin

gerzeit und dem friihen Mittelalter. 

Unsere Kenntnis von den Werkstätten der Goldschmiede in vorgeschicht-
lioher Zeit ist sehr mangelhaft. Nur seiten findet man ihre Geräte, Halb-
fabrikato, Rohstoffe usw. in geschlossenen P'unden, die uns ein volleres Bild 
geben. Der wiehtigste dieser Funde ist bei Smiss im Kirchspiel Eke auf 
Gotland angetroffen worden und enthält Zange, Wage, Gussformen u. a. m. 
aus dem 10. Jahrhundert. Ubersehen geblieben sind bisher die verschiedener-
orts losc angetroffenen Bronzematrizen, die bei der Herstellung solcher Sil-
berspangen wie Abb. 113 verwendet worden sind. Drei sind aus Schweden 
bekannt: Abb. 110 aus Sigtuna, gefunden in der "schwarzen Erde", der 
alten Kulturschicht der Stadt, Abb. 111 von der Stadt Malmö und Abb. 112 
von Tängberg, Ksp. Löt, Uppland. 

Abb. 110 ist eine sehr gute Arbeit, während die beiden iibrigen gering-
wertig sind mit verwirrter Ornamentik und niodrigem Relief. Die Mangel-
haftigkeiten, welche entstehen, wenn Silberblech uber solchen groben Ma-
trizen gehämmert wird, werden jedoch grossenteils durch den reichen Fili-
granbelag der Spången verdeckt. Ausser diesen Exemplaren kennt Verf. 
nur eines, das in Dänemark unweit Viborg gefunden worden ist, und das 
zur Herstellung von Spången wie Abb. 114 benutzt worden ist. Von in
teresse ist eine Silberspango von Hardanger, Hordaland in Norwegen, deren 
gewölbte, dicke obere Schale aus Silber selbst die Matrize fur die aufge-
legten, diinnen Goldbleche biidet. Sie ist wahrscheinlich eine nordische Ar
beit, obwohl der Goldschmied unter starkem Einfluss von Westen her ge
standen hat. 


