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ETT VIKINGATIDSFYND MED ORIENTALISKT 

DRONSKÄRL 

AV 

R E I N H O L D ODENCBANTS 

T
ill den stora samling, som professor J. H. Schröder 1823 
donerade till Uppsala Universitet och som bildade grund
stommen till dess Museum för nordiska fornsaker, hörde 
även ett antal vikingatidsföremål, om vilkas härkomst 

man numera blott vet, att de skola vara funna »i en ättebacke vid 
Tuna i Giresta socken i Uppland». Allt tyder på att de verkligen bilda 
ett gravfynd från vikingatiden, men fyndorten måste vara oriktigt 
angiven. I Giresta socken finnes icke något Tuna men väl i grann
socknen Hjelsta. Här ligger en stor by med detta namn på en mo
ränbacke i den del av socknen, som likt en kil skjuter in i Giresta, 
och misstaget kan vara fullt förklarligt.1 

Var fyndplatsen närmare skall sökas kan väl icke numera avgö
ras. Enligt en inventering av fornlämningarna i Hjelsta socken, ut
förd 1926 av herr A. Rylander och amanuens F. Bergman, finnas vid 
Tuna by två gravfält, som kunna komma i fråga. Det ena är beläget 
på Kvarnbacken nära SV om byn, det andra ligger åt ONO på åsen. 
På båda ställena finnas gravar av de under vikingatiden vanliga for
merna, av vilka några äro mer eller mindre förstörda. Båda grav
fälten äro väl att räkna bland de vanliga byagravfälten, men inga 
fynd äro tidigare kända därifrån. 

1 Samma förväxling har begåtts även vid ett annat fynd från samma 
trakt, en guldbrakteat, funnen 1817 vid Tunaland i Hjelsta s:n. St. H. M. 
inv:nr 420. Denna är ofta omnämnd i litteraturen, bl. a. Iduna, h. 7, s. 179; 
KVHAA:s Handl. XIII, s. 234, nr 428 (Giresta); U. Fm. T., h. 5, s. 85 
(Giresta); samma, b. 42, s. 70, samt J a n s e : Le Travail de l'Or en Suede, 
fig. 17, med ytterligare hänvisningar. 
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Fig. 1. 
Bronskärl, c:a '/,. Tuna. Hjelsta s:n, 

Uppl. 

Till fyndet höra följande föremål: 
Bronskärl (Inv.-nr 1142), tillver

kat av en enda bronsplåt med någ
ra små pånitade stycken av samma 
material vid kanten och i botten 
(fig. 1). Kärlet är format som en 
cylinder med 15,5—15 cm diam. 
och 14,5 cm i höjd. Botten är svagt 
välvd och till större delen gjord i 
samma stycke som väggarna, men 
i mitten är en oval plåt fästad med 
13 nitar av brons. 

Kärlet var överdraget med ett 
lager av sot samt av lera, särskilt 

på botten, där ändock svaga detaljer av ett inpunsat mönster kunde 
skönjas. Då botten nyligen blev rengjord, kom mönstret i sin helhet 
till synes (fig. 2). Mellan kanten och det pånitade mittstycket löpa 
fem koncentriska 
cirklar på ett av
stånd av cirka 1 cm 
från varandra, och 
i tre av de sålunda 
bildade fälten äro 
med stämplar in
slagna enkla figu
rer. I det yttersta 
fältet äro sned
streck. Det nästa 
har två rader av 
små inslagna punk
ter och däremellan 
U-formade tecken 
med öppningen utåt. 
I det tredje äro 
samma punktrader 
som i det föregåen
de och mellan dem 
små romber med en liten mittcirkel. Det fjärde och innersta fältet 
är slätt (fig. 3). Runt väggarnas nederdel äro två rader av inslagna, 

Fig. 2. 
Botten av bronskärlet fig. 1. 'Vr 
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grunda punkter, 
den undre omedel
bart ovanför bot
tenkanten, den an
dra 1 cm högre. 
Troligen äro des
sa, som synas myc
ket svagt, snarast 
märken efter ut-
hamringen av kan
ten. 

Spjutspets (1143) 
av järn, avbruten 
vid holken. Bladet 
är långt och jämn-
brett, av typ E i 
Jan Petersens De 
norske vikinge-
sverd (s. 26). Vid 
holken är järnet 
mycket rostfrätt, 
och av denna fin
nas endast två styc
ken, varav det ena 
är en del av myn

ningen. Sammanlagda längden är nu 53,5 cm, men den ursprungliga 
har tydligen varit 55—60 cm, vilket är det normala för en stor 
spjutspets av denna typ (fig. 4). 

Av svärdet (1144) återstå endast fragment (fig. 5). Knapp och 
överhjalt äro i ett stycke. Knappen är tresidig och spetsig med en 
delvis av rosten avflagrad beläggning, av vilken man kan urskilja 
resterna av silver- och koppartrådar. Schemat i fördelningen mellan 
de två olika metallerna kan man numera icke se. Nederst går en 
snodd, tvinnad av två kopparfärgade trådar, 1 mm tjock, över-
hjaltet har spetsoval genomskärning och flata sidor, varför svärdet 
bör föras till typ I enligt Petersens indelning i ovan anförda arbete 
(s. 101). Av klingan finnas blott fyra delar samt en liten skärva med 
sammanlagd längd av 35 cm, varför man icke kan få något begrepp 
om dess ursprungliga form. 

Fig. 8. 
Detalj av fig. 2. Något över •/* 
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Fig. 4. Fig. 5. 
Spjutspets. Fragment av 

Vr svärd. '/.• 

Fig. 6. 
Ringspänne. 

Vr 
Tuna, Hjelsta s:n, Uppl. 

Ringspänne av brons (1145). Nålhuvudet och den öppna ringens 
ändar äro prydda med förgyllda ornament, bildande en ansiktsmask 
omgiven av slingor. Stilen är ganska ovanlig men har närmast ka
raktär av Borre-stilen. Ansiktet ses en face, ögonen markeras av 
en rund spets, omgiven av en ring, och näsan av en liten tresidig 
pyramid. Slingorna äro flätade i ett enkelt mönster, som även det 
påminner om vissa av Borre-stilens ornament (fig. 6). 

Ringens och nålens släta delar äro belagda med en vit metall, 
tenn eller silver. Ringen, som varit avbruten, har en diameter av 
8 cm. Av nålen återstå tre bitar, vilka icke passa ihop. Två av dem 
äro förgyllda och hava ett tillplattat tvärsnitt. Ursprungligen torde 
dessa hava tillhört yttersta delen, då i många andra fall ringnålarna 
äro utplattade invid spetsen. Det ansiktsformade ändstycke, vari 
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Remsöljor av järn. 
Fig. 7. 

'/2. Tuna, Hjelsta s.n, Uppl. 

den egentliga nålen är 
infogad, har på under
sidan en bygel, som 
omsluter ringen. 

Två remsöljor av 
järn (1146—47), båda 
av samma typ men av 
något olika storlek 
(fig. 7). Ramarnas ytt
re delar ha formats 
som stora plattor. De 
till stor del förstörda 
remfästena äro gjorda 

av dubbelvikta järnbleck, 3,5 å 4 cm breda. 
Två järntenar med bronsbeslag (1148), den ena 18 cm lång, den 

andra 3,7 cm. Bronsbeslagen äro formade som en massiv ring med 
en vulst, på den större av tresidig genomskärning, på den mindre 
fyrsidig. Allt järn är starkt rostfrätt utom ett centimeterbrett stycke 
närmast bronsringen på den större tenen. — Vartill dessa fragment 
tjänat och om de hört samman är ovisst (fig. 8—9). 

Munbett till betsel av järn (1149), bestående av två länkar samt 
i den ena en ring med remfäste av ett dubbelvikt järnbleck. 

Järnsprint (1150) fästad i ett om dess mitt vikt järnbleck. Den 
5,5 cm långa sprinten har troligen tjänat som knapp i en ögla eller 
ett hål och har väl hört till bälte eller annat remtyg liksom söljorna 
(fig. 10). 

Axet till en nyckel (1151), en vinkelböjd jämten med två uppstå
ende piggar. 

Vikt, järnkärna med sliten bronsbeläggning, formad som en plat
tad kula. Diam. 1,2 cm. 

Jämspik, 8,2 cm lång. 
Två bitar av ett lerkärl (1152), övergången mellan botten och 

vägg, av grovt gods, 2,5 X 3 cm. 
Vänstra delen av underkäken av människa med 4 tänder kvar. 
Om allt detta hör samman, så är det tydligen resterna efter en 

skelettgrav från vikingatiden. En granskning av de i fyndet in
gående daterbara föremålen skall visa, att de alla väl kunna hän
föras till samma tid, och det hela bildar ett typiskt inventarium ur 
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Fig. 9. 
Jämten 

med bronsbeslag. 
Vr 

en rik mansgrav. Detta kan dock 
icke vara fullständigt, och som 
nämndes äro några av de enskilda 
föremålen fragmentariska. Men 
då fyndet icke blivit systematiskt 
upptaget, och enär det påträffats 
redan under 1800-talets början, så 
är det förklarligt, att endast en del 
blivit räddad. 

För en datering av fyndet er
bjuder ringspännet den bästa ut
gångspunkten. Dess tre ansikts
masker äro av en ganska ovanlig 
typ. Likadana återfinnas dock på 
ett ringspänne, funnet i grav 735 
på Björkö, en stor kammare, i vil
ken en man och en kvinna grav
lagts. Det rika fyndet är delvis 
avbildat i E. Klein: Bilder ur Sve
riges historia, s. 121. Ringspännet 
hörde väl till mannens utrustning, 
men av kvinnans smycken funnos 
två ovala spännbucklor, vilka 
kunna dateras till 900-talet. 

Detta ringspänne är av samma 
typ som spännet från Tuna, men 
konstruktionen är något avvikan
de. Nålen är icke såsom vanligt 
fritt förskjutbar på ringen utan ligger i ett särskilt nålfäste, format 
som en böjd flik under den smala stav, som i detta fall förenar rin
gens två huvud. Spännet är sålunda en övergångsform till ringnå
larna med sluten ring och ornament i Borre-stil som Montelius: 
Svenska Fornsaker, fig. 529. Även med hänsyn till detaljer i dessa 
ornament stå de två spännena nära ringnålarna, vilja ju för övrigt 
uppträda med många individuella särdrag. 

Även ansiktsmaskerna på ett ringspänne från Danmark, avbildat 
i Muller: Ordning av Danmarks Oldsager, fig. 669, bära närbesläk
tade drag, men skillnaden är större än likheten. 

Fig. 8. 
Jämten ined 
bronsbeslag. 

v.. 
Tuna, Hjelsta s:n, Upjn. 

Fig. 10. 
Järnsprint. 

v.. 
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De förgyllda ansiktena från de två uppländska 
spännena återkomma på ett par nära nog identiskt 
lika söljor av brons, av vilka den ena hittats i fyll
ningen till grav XII vid Vendels kyrka.2 Den andra 
från okänd fyndort (fig. 11), tillhör Uppsala Uni
versitets Museum (Inv.-nr 5268). Söljan från Ven
del är sålunda från en senare tid än grav XII, och 
vid en jämförelse med ovan beskrivna ringspännen 
kunna de två söljorna dateras till 900-talet, kanske 
snarast en senare del av århundradet. På denna 
tid tyder även ett sådant drag som den under spänn-
tornen utdragna fliken på ramen, vilken också fin
nes på ett flertal andra söljor från samma tid, ofta 
med ornament av östlig typ.3 

Bronskärlet är av samma typ som en märklig 
bronsflaska, vilken 1920 hittades i en rik kvinno-
grav vid Aska Frälsegård i Hagebyhöga socken i 
Östergötland.4 Denna har samma form som Tuna-

kärlet men är försedd med en smal hals, uppstigande från en övre 
botten med samma slags ornering som på här beskrivna kärl. Bland 
ornamenten finnes även en inskrift visande på ett arabiskt ursprung. 
Samma ornamentik och nästan samma skrifttecken synas även, så
som Arne framhållit, på ett fragment av ett bronskärl av liknande 
typ, funnet vid Bertby på Åland och inneslutande ett myntfynd. Som 
myntgömma för det stora Fölhagen-fyndet från Björke socken på 
Gotland hade ännu ett kärl av samma typ tjänat. Detta kärl hade 
dock en annan dekoration. Att de två kärlen med arabiska inskrifter 
hava sin hemort i Orienten är otvivelaktigt, och troligt är väl, att 
även såväl Tuna-kärlet som det från Fölhagen och övriga av Arne 
uppräknade kärl äro från samma håll. 

Uppenbarligen kan bronskärlet från Tuna betecknas som en om
formad rest av en flaska, liknande den från Aska. Den i botten på
nitade bronsplåten täcker ett hål, som härrör från den bortskurna 
halsen med en diameter av omkring 5,5 cm. Den nuvarande myn-

Fig. IL 
Sölja av brons, 
okänd fyndort. 

Vr 

2 Vendel, pl. XL: 15, s. 50. 
3 A r n e : La Suéde et 1'Orient, fig. 251, jfr. Fornvännen 1911, fig. 143. 
4 A r n e : Ein bemcrkcnswerter Fund in Östergötland, Acta Arch. III. 

s. 67 ff., fig. 20—21; Jfr. Fornvännen 1932, s. 117. 



V l K I S G AT I D S F Y S D M E D O R I E S T A L I S K T B R O S S K Ä R L 151 

ningen har åstadkommits genom att man skurit bort den ursprung
liga botten. Den med mycken möda åstadkomna orneringen har allt
så från början varit vänd uppåt. 

Nedläggningstiden för de av Arne uppräknade kärlen kan dels 
genom mynt och dels genom andra fynclkombinationer sättas till 
någon del av 900-talet eller framåt år 1000. Även för graven vid 
Tuna i Hjelsta kan man antaga en tidpunkt under 900-talet, troli
gen under århundradets senare del. 

Den svärdstyp, till vilken den bevarade svärdsknappen måste fö
ras, är enligt Petersens ovan anförda arbete en yngre utveckling av 
den talrika H-typen. De två typerna stå varandra så nära att skill
naden ofta kan vara ganska svår att finna. I detta fallet visar knap
pen emellertid sådana drag, som efter Petersens definitioner äro ut
märkande för den yngre typen. Enligt Petersens kronologi skulle 
svärdet tillhöra 800-talets slut eller 900-talets början, men typen sy
nes i Sverige hava varit i bruk längre fram i tiden än i Norge. Av 
övriga daterbara föremål i fyndet må blott nämnas vikten, som ju 
tillhör en under 900-talet bruklig typ. 

Orientaliska bronskärl av här behandlad typ äro icke vanliga i 
Skandinavien. I gravar med obränt lik från 900-talet har man el
jest ibland funnit ett slags tämligen flata skålar eller fat av brons. 
En sådan är t. ex. upptagen ur båtgraven nr 1 vid Valsgärde i 
Gamla Uppsala socken och avbildad i Fornvännen 1930, fig. 90. I 
båtgraven nr XIII vid Vendels kyrka låg en annan av samma slag, 
som av Arne jämföres med liknande från Gotland, vilka anses till
höra 900-talets senare del eller 1000-talets början.5 Härmed åsyftas 
tydligen de i åtskilliga av gravarna vid Bjärs i Hejnums socken på 
Gotland funna bronsfaten. Dessa fat äro säkerligen en rest av den 
mer eller mindre rika uppsättning av husgerådskärl av olika slag, av 
keramik, trä eller metall, som man plägat nedlägga i äldre gravar. 
I några av de andra uppländska båtgravarna från vikingatiden 
fanns en lerskål, som skulle motsvara bronsfatet. 

Såväl graven vid Tuna i Hjelsta som den med bronsflaskan vid 
Aska innehöllo skärvor av ett lerkärl, och dessa representera tyd
ligen vanliga hushållskärl. I Aska-graven funnos dessutom, i lik
het med vad fallet var i Valsgärde 1, en järngryta samt vidare ett 
öppet bronskärl med öron. 

5 Vendel, fig. 12, s. 52. 
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De på Gotland och Åland funna kärlen av samma eller l iknande 

form som de orientaliska voro använda som myntgömmor, och detta 

ä r väl orsaken till att de icke äro så vanliga på fastlandet, där ju 

de stora myntfynden äro mera säl lsynta än på öarna i Östersjön. 

Endast undantagsvis hava de blivit nedlagda i gravar , på samma 

sätt som där stundom gömts något föremål av ett mera ovanligt 

slag och måhända med ett visst affektionsvärde för den döde. 

Z U S A M M E N F A S S U N G . 

R. ODENCRANTS: Ein F u n d aus der Wikingerzeit mit orienta-

lischem Bronzegefäss. 
Im Jahre 1823 iiberwies Professor J. H. Schröder der Universität Uppsala 

eine grosse Sammlung Altertiimer usw., die den Grundstock zu dem im Be-
sitz der Universität befindlichcn Museum för nordiska fornsaker (Museum 
nordischer Altertiimer) bildete. Zu ihr gehörten auch einige Gegenstände aus 
der Wikingerzeit, die nach zeitgenössischen Angaben bei Tuna im Kirch
spiel Giresta in Uppland gefunden worden sind. Dies ist jedoch verschriebcn 
fiir Hjelsta, ein benachbartes Kirchspiel mit dem Dorf Tuna. 

Unter den Gegenständen ist der wichtigste ein zylindrisches Gefäss aus 
Bronze mit schwach gewölbtem Boden, der zum grössten Teil aus einem 
einzigen Blechstiick hergestellt ist (Abb. 1). In dem Boden ist ein rundes 
Blechstiick iiber ein Loch genietet (Abb. 2). Ringshcrum ist der Boden ver-
ziert mit gleichmittigen Ringen von Stempeleindriicken, die kleine geometri-
sche Figuren bilden (Abb. 3). Ein anderer Gegenstand ist eine Ringspange 
aus Bronze mit drei gleichen vergoldeten Gesichtsmasken (Abb. 6). Im iibri
gen enthält der Fund u. a. Bruchstiicke von dem Unterkiefer eines Men-
schen. 

Der ganze Fund biidet einen Teil eines reichen Inventars aus einem Grabe 
mit unverbrannter Leiche. Die Masken der Ringspange sind nicht gewöhn
lich, ahnliche aber finden sich auf einer Spange aus Grab Nr. 735 auf Björkö, 
das durch andere Spången in das 10. Jahrhundert datiert werden känn. Das 
Gefäss gehört einer kleinen Gruppe an, deren typischstes Exemplar eine zu
sammen mit anderen Sachen in einem Grabe des 10. Jahrhunderts bei Aska 
in Östergötland angctrolfene Bronzeflasche ist, die ausser derselben Art von 
Dekoration auch eine persische Inschrift trug. Das Gefäss känn daher mit 
grosser Wahrscheinlichkeit als persisches Fabrikat angesprochen werden, 
und das am Boden festgenietete Blechstiick diirfte dahin aufzufassen sein, 
dass damit das von einem abgebrochenen Flaschenhals herriihrende Loch 
ausgebessert werden sollte. 


