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FYND OCH FÖREMÅL I SVENSKA MUSEER 

ETT UNIKT FYND FRÄN BLEKINGE 

Fig. 1. Hängsmycke av brons. Johannishus, 
Hjortsberga socken, Bl. St.H.M. inv. nr 18465:21. 

Fig. 3. Bronssmycke från Namdalen i Norge. 

Fig. 2. Bronsspänne från 
en grav vid Hovland, 

Ullensvang, Norge. 

Ett både till sin form och sin förekomst mycket egenartat fynd gjordes 
sommaren 1927 inom Johannishus fideikommissegendom i Hjortsberga soc
ken i Blekinge. Vid ombygge av landsvägen Hjortsberga—Johannishus— 
Vång—Tving måste en del smärre fornlämningar offras för vägarbetets 
skull. Flera av dessa hade tyvärr redan hunnit att bli förstörda av arbe
tarna, innan förekomsten av fornlämningar anmälts till riksantikvarien och 
fil. lic. Egil Lönnberg kommit till platsen för att tillvarataga de arkeolo
giska intressena samt uppmäta och kartlägga de fornlämningar, som ännu 
funnos kvar i orört skick. Dessa utgjordes av tre trekantiga jordblandade 
rosen mod delvis bevarad fotkedja av sten, två runda brandfläckar, av vilka 
den ena mätte 4 m. i diameter, en krets av 5 stenar lagda 1 halvcirkel samt 
slutligen en rektangulär hustomtning av 2 meters bredd. Denna grupp av 
fornlämningar låg c:a 150 meter norr om Hjortsberga kyrkogård. Några av 
gravarna måsto dock med riksantikvariens medgivande undanröjas för väg
byggets skull. Från en av arbetarna redan förstörd brandgrav, vars läge, 
form och storlek av Lönnberg icke exakt kunnat bestämmas, härrör e t t 
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r u n t k u p i g t h ä n g s m y c k e av b r o n s i f o r m av en h a t t (el
l e r e t t f a t ) m e d n e d v i k t k u l l e (fig. 1; St. H. M. inv. 18465: 21, 
diameter 3,3 cm., höjd 1 cm.). Då detta fynd icke är påträffat tillsammans 
med andra fornsaker, har man ingen hållpunkt för dateringen, men de övriga 
gravarna i denna grupp innehöllo diverse ganska obetydliga och värdelösa 

Fig. 4. Koniska prydnader samt ovala spännbucklor av brons. 
Vilhelmina socken, Lappland. St. H. M. inv. nr 10321. 

småfynd från vikingatiden, såsom fragment av brons- och järnbeslag, frag
mentariska, av rost förstörda järnsöljor, järnplåtar, spikar, järnknivar m. ra. 
I grav 6 enl. Lönnbergs karta hittades ett vackert rektangulärt genombrutet 
spänne av brons med degenererad djurornamentik och nålhållarekonstruklion 
ph undersidan (inv. 18465: 16). Även detta fynd torde härröra från vikinga
tiden. Någon direkt analogi till detta spänne har jag icke lyckats finna. 
Troligen ha vi i dessa gravar resterna av ett gravkomjilex från vikingatiden. 

Hängprydnaden lig. 1 upptrader här som en rent isolerad företeelse och 
tillhör en mycket sällsynt typ, av vilken sammanlagt blott ett tjugotal 
exemplar äro kända inom hela Norden. De närmaste motsvarigheterna till 
hängprydnaden från Hjortsberga finna vi i Norge. I det närmaste av sam
ma typ äro de båda västlandska exemplaren, varav det ena återges i fig. 2 
(Shetelig: Vestlandske gräver fra jernalderen, fig. 391, sid. 162, och fig. 
145, sid. 70). Th. Petersen behandlar denna egendomliga och sällsynta typ 
i Arsberetning for norske fortidsminders beväring 1904, sid. 211, i en gräv
ningsberättelse över utgrävningar i Namdalen (Arsberetning 1904, fig. 3, 

12 — Fornvännen 11U. 
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sid. 207), där ett dylikt koniskt föremål påträffats (fig. 3). Enligt Petersen 
äro prydnader av denna form relativt sällsynta och hava tidigare uppfat
tats som rembeslag eller toppstycken till de stora bygelformade spännena 
såsom Rygh fig. 638 och 639. Flera exemplar hava dock gångjärn och nål
skida, och på det fig. 3 avbildade exemplaret är dessutom en del av nålen 
bibehållen. I Norge ha på senare tid uppgrävts flera dylika koniska före
mål med ytan ofta prydd med linje- och cirkel ornament, delvis även med 
bandformade djurornament, som t. ex. återfinnas på ett bronssraycke från 
Söum (Arsberetning 1888, fig. 16, pl. IV). Petersen uppräknar i not 4, sid. 
211, i Arsberetning 1904 de av honom dittills kända hängprydnaderna av 
denna typ, och av dessa härröra 14 exemplar från Norge och 5 från Sve
rige, alla de sistnämnda (fig. 4) från Vilhelmina socken i Lappland (Må
nadsblad 1897, sid. 47, fig. 9—11). Fyndomständigheterna för dessa senare 
äro okända. Härmed besläktade äro spännen av förgylld brons med iriska 
bandornament (Arsberetning 1868, fig. 32, pl. V). Materialet är dock för 
ringa, för att man skulle kunna draga någon slutsats om deras lokala ut
bredning, men typen tyckes vara mest representerad 1 Norge, varifrån det 
största antalet exemplar är känt. Utanför Norge känner man, som redan 
är sagt, förutom det blekingska exemplaret, endast 5 exemplar, vilka alla 
äro funna tillsammans i Vilhelmina socken i Lappland (tig. 4). Dessa se
nare inkommo till Statens Historiska Museum tillsammans med två enska-
liga ovala spännbucklor (synliga på fig. 4 längst upp till vänster), som äro 
av en mycket tidig typ, vilken enligt Montelius tillhör järnålderns 7:de 
period eller yngre folkvandringstid. De närmaste fyndomständigheterna äro 
okända, men troligen äro de depåfynd, och sakerna skulle då vara någor
lunda samtidiga. De norska exemplaren från Hovland (fig. 2) och Söum 
kunna dateras till äldre Vendeltid, emedan de äro ornerade 1 stil II. Det 
finnes således flera stöd för antagandet, att dessa koniska föremål före
kommo redan under tidig Vendeltid, och säkerligen har typen sedan fort-
levat långt in i vikingatiden och kanske ännu längre. Blott sällan ha före
mål av denna typ anträffats i samlade gravfynd och då antingen i sam
band med föga karakteristiskt gravgods som pärlor m. ra. eller också äro 
de icke sakkunnigt upptagna. Enligt Sheteligs Vestlandske gräver tillhör 
typen yngre folkvandringstid. Det blekingska exemplaret, som uppträder 
holt isolerat, har sålunda direkt eller på omvägar kommit från Norge till 
denna avlägsna bygd och blivit nedgrävt i Hjortsbergagravfältet under 
vikingatiden. 

Hans Wachimeister. 
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EN PÅVLIG BULLA FUNNEN I SKÅRA 

Västergötlands Fornminnesförenings Museum, inv. nr 13774. Rund, präglad 
blyplatta, 35 å 37 mm i diam. Ett litet stycke utbrutet vid don ena mynningen 

av den genom föremålet gående kanalen (snörhålet). Gulbrun jiatina. 

Åtsidan: överst på en rad S(anctus) PA(ulus), S(anctus) PE(trus) . Där
under två pärlbågar, den ena vänd åt vänstor, den andra åt höger, varvid 
de tillsammans med en yttre, randen följande jiärlkrots omsluta var sitt fält. 
I det vänstra av dessa ett snett framåt åt höger vänt manshuvud med långt, 
spetsigt skägg och uppstruket hår. I det högra fältet ett snett framåt åt 
vänster vänt manshuvud med kort skägg och hår. Från nedre kanten upp

stiger mellan de båda bildfältens pärlkretsar cn korsstav. 
Frånsidan: Inom pärlkrets skrift i tre rader 

B E N E 
D I CT U S 
P P V . . 

Den sista radens bokstäver betyda papa. De därpå följande romerska siff
rorna skadade. De böra läsas antingen VII eller VIII. 

Denna bulla hittades 1917 i ett koloniland strax invid Botaniska träd
gården i Skara av snickarmästaren Anders Gustav Hedberg. Han gav den till 
sin dotter Signe, som blev gift med comonlarbetaren Eriksson i Sörby vid 
Örebro. Fru Eriksson, som började ana, att bullan var märkvärdig, lämnade 
den till påseende på Örebro museum. Då man emellertid ansåg, att dess rätta 
plats var Skara museum, blev den deponerad där 1923. Genom köp förvärva
des den så av sistnämnda institution år 1932.1 

Bullans datering är emellertid tyvärr ej alldeles säker. Prägelns viktigaste 
detalj, siffrorna för påvens ordningsnummer, har genom yttre åverkan bli
vit delvis osynlig. De påvar som här kunna komina i fråga, äro Bencdictus 
VII (974—983) och Benedictus VIII (1012—1024). Troligt är, att den senare 
i detta fall närmast bör komma i åtanke. 

Att bullan hamnat i ett koloniland ute vid Botaniska trädgården är kanske 
lätt förklarligt. Vid den genomgripande restaurering Skara domkyrka genom
gick i slutet av förra århundradet utkördes nämligen jord från domkyrkan till 

1 För fynduppgifterna tackar jag museiintendenten S. Welin, Skara. 
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Botaniska trädgården. Under dessa arbeten hittades en del mynt, bokbeslag, 
miniatyrkrucilix o. a. smärre metallföremål i myllan. Det ligger nära till 
hands att antaga, att ägaren till åkrarna ute vid Botaniska trädgården 
ställt om, att åtminstone en del av den feta brandjorden fylldes just på 
hans små odlingar. 

Vad påven i Rom sedan kan ha haft att lägga det tidiga 1000-talets 
Skara-bor och de övriga västgötarna på hjärtat, kommer väl alltjämt att 
förbli en obesvarad fråga.2 Dokumentet, som ju hade sin givna plats i dom
kyrkan eller dess hus, har med säkerhet förintats vid någon av de många 
eldsvådor, som övergått densamma, och dess blysigill är nu det enda, som 
förråder påvebrovets forna existens. 

Om Skara-bullan alltså, som det vill synas, skullo ha utgått från Bene
dictus VIII, vore den dot enda hittills kända beviset för, att denne påve 
över huvud taget haft förbindelse med Sverige. Den tyckes sålunda rymma 
ett beaktansvärt historiskt intresse. 

Gör man emellertid en jämförelse mellan prägolstilen hos denna bulla 
och andra, som härstamma från 1000-talot,3 skall man snart finna, att mo
tivet S. Paulus — S. Petrus förekommer först mot århundradets slut, och 
att man för att finna den direkta motsvarigheten till Skara-bullan måste 
gå ännu ott århundrade fram i tiden. Under sådana förhållanden bör det 
vara tydlig nog, att vi här ha att göra mod en förfalskning, verkställd vid 
1100-talets slut. Ehuru avsedd att bekräfta ett »1000-talsdokument», har 
denna bulla, typiskt nog, blivit utförd i sin egen tids maner. 

Harald Widéen. 

2 Vid förfrågan på Riksarkivet i Stockholm har svarats, att någon urkund 
från påven Benedictus VIII icke finnes bevarad där eller i andra svenska 
samlingar. Påvens »registratur», som väl en gång funnits, existerar icke i 
Vatikanens arkiv i Rom. 

3 P f l u g k-H a r 11 u n g, J. v o n , Specimina selecta. Stuttg. 1887. 

EN VlSTERÅSBRAKTEAT UR BOKEL-FYNDET. 

I Fornvännen 1917, sid. 96 ff., påvisade Georg Galster att en brakteat-
grupp, som av Hans Hildebrand hänförts till konung Valdemar Birgersson, 
med säkerhet är betydligt äldre och präglats för Knut Eriksson eller even
tuellt hans närmaste efterföljare. Han fogade även till denna grupp några 
nya typer, bl. a. en som framkommit i det i Köpenhamns Myntkabinett för
varade Biinstorff-fyndet och som hittills saknats i K. Myntkabinettet i Stock
holm. På en auktion 1933 hos J. Cahn i Frankfurt a. M. (katalog 82 nr 
2106) salubjöds emellertid ett vackert exemplar av denna typ, vilket av K. 
Myntkabinettet köptes för 25 Rmk (inv. 20346) (fig. 6). Enligt vad kand. E. 
Person sedermera lyckades erfara och välvilligt meddelade, härstammar 
brakteaten i fråga ur det stora och märkliga myntfynd, som år 1928 på-
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träffades i Bokel i norra Hannover (jfr Fornvännen 1932, sid. 244), ur en 
del av skatten som icke i likhet med huvudmassan av densamma kom till 
Hannover-museet utan hamnade i öppna marknaden. Det har givetvis sitt 
stora intresse att härigenom konstatera ännu en svensk mynttyp i detla 
fynd, som dessutom innehåller ett flertal sådana, bl. a. ytterligare en av 

•v . 

Fig. 6. Fig. 7. 

Galster påpekad, förut okänd Västerås-prägling (fig. 7). Den nyförvärvade 
brakteaten väger 0,3,r> gr. medan Biinstorff-exemplaret väger 0,25 gr. Deras 
vikt ligger sålunda ganska lika på ömse sidor om grujipens medelvikt, som 
är 0,294 gr. (110 st.) och som visar att de utgöra 'A-penningar enligt den 
uppsvenska räkningen, vilken emellertid icke tycks vara baserad på den 
senare kända Uppsala- utan på Kölner-marken. 

Brakteater av denna och närstående typer — med kors av olika slag 
och bokstäverna AROS, kulor eller stjärnor i korsarmsvinklarna — ha förut 
såvitt bekant endast påträffats i Bokel- och Biinstortf-tynden, båda nedlagda 
omkr. 1225, men förekomma egendomligt nog ej i Mackmyra-fyndet, som 
dock eljest hade alla kända typserier av Knut Erikssons Västeråsbrakteater 
representerade (jfr Fornvännen 1931, sid. 207 ff.), och ej heller i de omkr. 
1200 nedlagda Dfrlio- och Arbols-fynden, som innehöllo vissa av Mackmyra-
fyndets typer (Fornvännen 1932, sid. 247). Detta förefaller antyda att 
Bokel-Biinstorif-gruppcn (med kors) är något yngre än Mackmyra-typerna1, 
cl. v. s. från Knut Erikssons närmaste efterföljare i början av 1200-talet. 
Härmed överensstämmer att den nya typen i Bokelfyndet (O. Meier: Der 
Brakteatenfund von Bokel, Hannover 1932, nr 424) såsom Galster riktigt 
påpekat är en efterbildning av de engelska short-cross-pennies, som började 
utmyntas 1180. Den svenska efterhildningen kan alltså knappast vara tidi
gare än från omkr. 1200, ty man måste ju förutsätta en viss tid för före
bilden att bli spridd och pojnilär innan den började kopieras. Genom en 
datering av Västerås-brakteaterna med kors till början av 1200-talet skulle 
åtminstone delvis den nu befintliga luckan i Västerås-präglingarna mellan 
Knut Eriksson och Johan Sverkcrsson kunna fyllas. 

B. Th. 
1 Även G a l s t e r uppfattar denna grupp som den yngsta; jfr Fornvännen 

1917, sid. 100, not 3. 


