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dåtida holmens stränder. Indreko demonstrerade även det senaste årets fynd, 
vilka äro av mycket stor betydelse för frågan om ancylustidens kultur. Det 
förtjänar även omnämnas, att man utom fynd från den egentliga »Kunda
kulturen» anträffat — i detta fall jiå holmens krön — stycken av kamkera
mik. Från Kunda fortsattes österut, varvid man vid Kuuru i Viru-Nigula 
sn besåg några järnäldersgravfält av den ovannämnda för Estland typiska 
arten, bestående av jordblandade stensättningar, av vilka gravfält två un
dersökts av mag. Schmiedehelm, och i lila i samma sn dröjde vid ett c:a 60 
in långt sådant gravfält, jiå vilket fröken 8. företagit utgrävningar. Färden 
avslutades i Toila. Här diskuterades formerna för det fortsatta samarbetet, 
och vid avskedssupén framförde prof. Tallgren en inbjudan till nästa konfe
rens — om två år — i Finland, varjämte undertecknad uttalade de utländska 
gästernas tack till de estniska kollogerna för den rikt givande och gästfritt 
arrangerade konferensen. 

Birger Nerman 

SVENSKA 1500-TALSBRAKTEATER 

Våra vanligaste medeltidsmynt torde utgöras av de små brakteater med 
ett krönt huvud, som så ofta förekomma i fynden från senare medeltiden. 
Egendomligt nog är väl denna rayntgrujip samtidigt den i kronologiskt av
seende minst utforskade och mest obestämda. Hans Hildebrand1 hänförde 
den närmast till Albrekt av Mecklenburg, men tillfogade att vi »böra mod-
gifva, att man kunnat under de följande regenternas tid hafva präglat brak
teater af alldeles enahanda utseende. Det är möjligt att framtida fynd kun
na gifva oss förvissning härutinnan. Att brakteater med krönt hufvud och 
krönt A funnos i början af k. Gustafs tid skall framdeles visas». Emeller
tid tycks Hildebrand ba glömt bort sitt löfte att lägga fram beviset för att 
de nämnda brakteattyperna ännu levde kvar i början av 1500-talet. men tro
ligen syftade han därvid jiå en notis ur en proberingslista, sannolikt från 
1520-talet, som avtryckts av Hans Forssell2 och som omtalar: 

»It. the suonske smapeninge mz huffwd holda 3 lod oc 3 den. 
It. the smaajienninga mz c'nat aa holda 3 lod oc 1 quint.» 
Detta visar att ifrågavarande brakteattyper kurserat in på 1500-talet. Att 

de även utmyntats så länge framstår som sannolikt av den omständig
heten att samtliga myntordningar alltifrån den tidigaste kända av år 1449 
föreskriva prägling av 1-penningar i form av brakteater (hola små pen
ningar) och att inga andra brakteattyper än de nämnda låta sig identifie
ras med dessa. Det kan dock icke betraktas som alldeles uteslutet att dessa 
sena medeltidsbrakteater kunna ha utgjorts av präglingar, som nu äro för 
oss okända — jämför det ytterst ringa antal av Gustav Vasas brakteater 
som bevarats till vår tid. I varje fall är det tydligt att brakteaterna med 

1 Sveriges Medeltid I, s. 836. 
' Anteckningar om mynt, vigt, mått och varupris i Sverige under de första 

50 åren af Vasahusets regering, Sthlm 1872 (ingår i Sveriges inre historia 
under Gustaf I, Sthlm 1875), s. 45. 
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krönt huvud masle erhålla en myckel vid tidslatitud: från 1300-talets tredje 
fjärdedel till fram emot 1620 eller i ruul tal ell och ell balft sekel! 

Vi ha hittills hafl myckel små mojligheter att fa nägra hållpunkter för 
närmare datering av de olika typerna inom denna stora myntgrupp — be
klagligt ined hänsyn till ad de ofta framkomma i grävningsfynden oeh eljest 
skullo kunna utnyttjas för tidsbestämning av dessa. I'ock kunna vi ur
skilja den tidigaste typen, etl hell litet huvud med 8-formigl svängda lockar 
och stora blad på kronan, lack vare all etl sådant mynt ingick i ell av 
myntfynden Iran Korsbetningsgraven av ar 1361.3 Detta fynd sköt dock 
samtidigt tillhaka gruppens begynnelse linda iu på 1350-talct. Vidare är del 
möjligt all den typ. som visar ell ansikte med Ivekluvel skägg, bör föras 

^t*^B7» ' v ' - ^ M k ^ ^ V ^ S C ' ^ r 

2 3 1 5 
Lig. -1. 

Brakteatavgjutningar pa kyrkklocka lian Virserum. 

lill Albrekts tid med hänsyn (ill atl två sådana ansikten förekomma i den
ne konungs sekret (Sveriges Medeltid 1. fig. 653). 

Vilka typer s hörde raknäs lill gruppens yngre präglingar har min 
hittills icke kunnat fastställa. Ku möjlighet härvidlag erbjuder emellertid 
en kyrkklocka Iran Virserum i Smaland, vars yta, i Likhet iin-d många 
andra klockor, iir prydd med avgjutningar av mynl som tillkommit genom 
all man i gjutformens vägg gjort intryck med verkliga mynt. Vid en un
dersökning av klockan, som företagits av den kände forskaren pa delta om
råde, dr Mats Amark. framställde denne gipsavgjutningar av samtliga mynl 
bilder, vilka han sedermera tillställt mig för granskning.' De avbildade 
mynten äro till antalet 11. varav J i örtugstorlek, ti i halvörtugstorlek och 
o brakteater. De sistnämnda tillhöra alla gruppen med krönt huvud, men 
endast eu är sä tydlig atl den tillåter en närmare bestämning: den är iden
tisk med fig. 658 i Sveriges Medeltid I och visar sålunda elt stort bretl 
huvud med bågformigt svängda lockar och en enkel krona med trubbiga 
[likar i st. f. blad. Av de övriga äro lyra närstående donna till typen me
dan den femte, som dock iir mycket otydlig, visar etl mindre, mera smalt 
huvud. Av halveringarna kunna två och av öringarna en bestämmas såsom 
Sten Sture cl. y:s präglingar (den ena samma typ som Sveriges Medeltid I. 
fig. 710 als.), medan ytterligare två av balvörtugarna visa ell storl 8 pa 
tältet, vilket förekommer på mynt från 1478 och framåt, bl. a. även jiå Sten 
Sture d. y:s halvörtugar. De övriga äro obestämbara, men Ingenting hin-

3 B. T h o r d e m a n . Myntfynden i Korsbetningens massgravar, Forn
vännen 1932, fig. 29: 13. 

4 Jag önskar använda detta tillfälle att tacka dr Amark lör hans vänlig
het aft ställa delta material till milt förfogande. 
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drar att även dessa tillhöra samma jieriod. Då det är sannolikt att alla 
mynt äro sådana som voro gängse då klockan göts kan man våga antaga 
att de brakteattyper, som här äro framställda, kurserade under 1500-talets 
andra decennium. Härmed skulle vi ha vunnit en viktig och tämligen säker 
datering för åtminstone en av brakloattyperna med krönt huvud.5 Måhända 
skali ott studium av myntfynden med utgångsjmnkt från de hållpunkter 
som nu vunnits beträffande do äldsta och yngsta typerna inom gruppen 
kunna loda till en välbehövlig kronologisk uppordning även av dessa för 
vår senmedeltid så karaktäristiska brakteater. 

Bengt Thordeman 

EYN1) OCH FÖREMÅL I SVENSKA MUSEER 
ETT PAR NYFUNNA FINGERRINGAR 

Till vigselringens historia. 

I on uppsats, betitlad »Fingren ringad, pigan tingad» i Nordiska Museets 
årsbok 1931 (s. 117 ff.) har Arthur Norden helt riktigt påpekat det egen
domliga förhållandet, att vi bra litet, om alls något, känna till tidpunkten 
för den släta trolovnings- respektive vigselringens inträde i allmänt bruk 
bär i Norden. Det äldsta exemplet därpå, han för sin del anser sig kunna 
jieka på, är en guldring funnen i Stockholm 1930, som han daterar till 1600-
talets förra del eller mitt (vartill jag blott anmärker att do ingraverade bok
stavstyperna dock väl torde medge en tidssättning åtminstone till före
gående århundrades slut). 

Svårigheten mod problemet hänger givetvis samman därmed, alt man 
oftast ej kan agöra huruvida ou ring varit avsedd till rituellt bruk av nyss
nämnt slag eller helt enkelt är ett smyckeföremål. Säkert torde vara, att där 
råd och lägenhet fanns, även den rituella ringen genom en rikare eller 
enklare utsirning gavs cn utpräglad smyckeskaraktär. Man sluter det t. ex. 
av det faktum, att den ring, Gustav Vasas fader, riksrådet Erik Johanson 
synbarligen gav hans moder, Cecilia Månsdolter (Eka) och som bär deras 
ingraverade initialer samt det antagliga årtalet för deras gifte, 1488 (Statens 

6 Att Virserum-klockans brakteattyp är mycket sen framgår även av dess 
vikt och balt. Modelvikton för 12 ex. är 0,20 gr., vilket med användande av 
uppgiften i den ovan anförda iiroberingslistan ger en balt på omkr. 0,(U gr. 
Någon myntordning från Sten Sture d. y:s tid är ej känd, varför cn direkt 
jämförelse ej är möjlig, men dessa siffror överensstämma närmast mod dem 
som föreskrivas i myntordningarna för perioden 1522—1526 ( osp. 0,22 gr., 
218,75 °/oo och 0,048 gr.) och äro betydligt lägre än dem i der. närmast före
gående myntordningen av den 4 dec. 1497 (resp. 0,81 gr., 250 °/0n och 0,078 gr.). 


