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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 brakleattyperna 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. 0,04 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.). 
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Historiska Museum, inv. 518: 12)• är besatt med en stor klack med en 
madonna omgiven av en krans äkta stenar; även andra ej sällan förekom
mande sengotiska ringar av allmän typ, mod vidgad främre del och däri 
i genombrutet arbete ett hjärta, två varandra gripande händer el. dyl. inom 
on blad- eller blomkrans, få väl räknas till de rituella ringarnas kategori. 
Men den nu brukliga formen för dessa senare — med slät, konvex ytter
sida — är i sig själv ingen direkt ovanlighet för medeltiden. Särskilt har 

Fig. 1. Fig. 2. 
Fingerring. Kanslihustomten, Fingerring. Täby socken, 

Stockholm (S. H. M.). Uppland. (S. H. M.). 

den kommit till användning för en grupp litet varslades funna enkla brons-
ringar, som ofta genom en ingraverad inskrift i — må vara flyktigt oeh 
vårdslöst återgivna — höggotiska majuskler: MARIA torde låta sig datera 
lill 1300-talet. 

Det simpla materialet och utförandet kommer en dock att undra, om det 
verkligen kan vara rituella ringar, som vi i sist nämnda fall skulle hava att 
göra med, vartill kommer, att det konvexa partiet kantas av två smala, släta 
lister, som i viss mån förtar karaktären av trolovnings- eller vigselring 
enligt vad vi nu mena mod en sådan. Men till förståelse av trolovnings-
ringen genesis komma vi ett gott stycke upp i tiden med ott fynd, också det 
från Stockholm och rätt nyligen inlöst till Statens Historiska Museum (inv. 
19904:2, fig. 1), anträffat på kanslihustomten vid Myntgalan vid dess ord-
ningsställande för sitt nuvarande ändamål. Här är materialet guld, alltså så 
förnämt som det hör vara. Omkretsen iir jämn, utan ansats till klack el. dyl., 
och utsidan konvex utan kantlister. Slät är den visserligen icke: den orneras 
av tro cirkelramar omslutande var sin krona och mellan dem en plattysk 
minuskclinskrift: gedenke — an — mijfch] (»tänk på mig»), allt mot svart 
nicllobottcn. Ringens datum bör ligga omkring år 1500, i vart fall ej långt 
därefter.2 

1 Ringen är överlämnad lill museet från Kungl. Räntekammaren. H i l d e-
li ra n d: Teckningar ur svenska statens Historiska museum II, s. 12, uttalar 
sig för att initialerna skulle vara graverade under 1500-talet. Jag ser intet 
som nödvändiggör detla antagande. Do äro sengotiska majuskler av ett slag, 
som börjar uppträda redan någon tid före det nämnda århundradets be
gynnelse (man möter det t. ex. på Notkes Lukas-altarc från Liibecks Katba-
rinenkirohe av år 1484). 

- En snarlik inskrift: ver — laet — mir (»förlita [dig] på mig») läses på 
en annan, ungefär samtida fingerring i Statens Historiska Museum (inv. 
471; obekant ursprung). Möjligen hava här de »kärleksknopar», med vilka 
ringens inskriftsbärande de'ar förenas, eu symbolisk betydelse. 
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Inskriftens ömma tonfall förråder rätt uppenbart ringens art. Typ och 
totalkaraktär närmar sig — den utvändiga orneringen till trots — det se
nare schemat. Förmodligen konkretiserar Myntgatsringon ett moment i det
tas utveckling d. v. s. från smyckeringen till den konventionella rilual-
forineii. Den tycks beteckna ungefär vägens mitt. Därav dess intresse. 

En ring med en »nyårskorls-Kristus». 

Den andra ringen som här presenteras och av ungefär samma ålder som 
den nyss behandlade — också den av guld — är anträffad 1933 på en koloni

tomt vid den s. k. Ella park i Täby socken 
ej långt norr om Stockholm tillsammans med 
en samling kalcedonpärlor (för ott radband?) 
m. m. och inlöstes till Statens Historiska 
Museum s. å. (inv. 20364: 1, fig. 2). Den 
erbjuder i typ och form intet ujipseendeväc-
kande, utan ansluter sig med sin främre 
klackartade utsvällning och dennas arbete å 
plein jour till en — nyss ovan antydd — 
scngotisk typ, som levde långt in på renäs
sanstidevarvet. Det är i ämnesvalet för ut
smyckningen ringens intresse ligger. 

Vanligen omsluta dessa ringar något sak
ralt, motiv, eu madonnabild, ett ifcs-mono-
gram, när det ej var dessa hjärtan eller 
dessa varandra fattande bänder, som jag 
förut nämnt och som synas karakterisera 
ringarna ifråga som trolovnings- eller vig
sel ringar. Här ses något annat och, så långt 
jag känner det medeltida ringbeståndet, 
unikt; ett naket Kristusbarn, hållande i sin 
ena hand ett (tomt) språkband och i sin 

andra hand etl kors, sitter inom en åttpassartad figur flankerad av två 
alm(?)-kvislar. Dot sittande, korsbärande Kristus-barnet verkar i och för 
sig föga medeltidsmässigt; det var i stort sett den sydeurojieiska högrenässan
sen som gjorde barabinon, emanciperad från sin mors knä och med det 
symboliska korset som signum på sin mission, till ett populärt artistiskt 
motiv. Men åtminstone i en form hade medeltiden anteciperat det, nämligen 
i och för de »nyårskort», som redan medeltiden kände till — läraligen stora 
träsnitt i ettbladstryck, som man sände varandra till hälsning på årets förslå 
dag — och dessa »nyårskort» hava, som Cornell3 givit exempel på (fig. 3), 

3 Studier över ujijiländska kyrkomalningar (Lpplauds fornminnesförenings 
lidskritt X; 2, s. 62 ff.) samt loonography ot lhe Nativity of Christ (Upp
sala 1924), s. 50 ff. Se även C o r n e l l och W a l l i n : 1'pjisvenska målar
skolor jiå 1400-talet (Stockholm 1933), s. 67. 

Fig. 3. 
Sengotiskt »nvårskort». 

(Etter Cornell). 
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bär och var använts som förlägg för nordiska målare vid utsmyckandet av 
kyrkornas valv och väggar, varvid barnet ofta kombineras med julens Betle-
liems-stjärna, lysande som en gloria kring den lille korsbäraren; hos oss 
finnas exempel i Ösmo i Södermanland, i Härkeberga och Uppsala Trcfal-
dighetskyrka i Uppland. I detta sammanhang av särskilt intresse är mål
ningen i Härkeberga (av Albert målare på 1480-talet): här bildar en moln-
formation kring figuren ett niopass, som fullständigt motsvarar åttpassra-
men kring ringens mittpersonnago — och ser man nogare efter, är denna 
ram ingenting annat än on molntormation den med, veckad och krusad av 
allsköns ullighet. Det är signifikativt nog. Kristusbarnet på ringen från Ella 
park är en »nyårskorts-Kristus» med samma stamtavla som mäster Alberts 
kalkmålningsfigur, och kanske är ringen själv intet annat än en nyårsgåva, 
cn dyrbar skänk till en vän eller en högt älskad en nu för länge sedan 
förgången 1 januari. 

Carl R. af Ugglas 

KLEINERE MITTEILUNGEN. 
Anlässlich des Aufsatzes von C. R. af Ugglas »Das Pendant zu dem 

grossen 'Goslarer Reliquiar' — » (Fornv. 1934, S. 193 ff.) hat Dr. Jos. 
Braun, Munehen, dem Verfasser mitgeteilt, dass keine Grunde fiir die An
nahme vorliegcn, dass das Reliquiar zunäclist in Goslar beheimatet gewesen 
wäre. Unter dem Titel E t t b r e v u t d r a g (E i n B r i e f a u s z u g ) wird 
der Hauptteil der Darlegungen in dor Originalspraclie wiedergegeben. 

Birger Nerman erstattet einen Bericht iiber d i e b a l t i s c h e A r e h a o-
l o g e n k o n l e r e n z i n E s t l a n d 10.—1 2. A u g . 19 3 5, auf der die 
Teilnehraer einen Ijberblick iiber dio Resultate der letzten Jahre auf dem 
Gebiet der estnischen archäologischen Forschung orhielten. 

S c h w e d i s c h e B r a k t e a t e n d e s 16. J a h r h u n d e r t s werden 
von Bengt Thordeman behandelt, ausgehond von der Tatsache, dass die 
Brakteaten mit gekröntem Kojif aus cbronologischera Gesichtspunkt ziemlich 
unbestimmt sind. Kin Fund von Korsbetningen auf Gotland riickl indessen 
die Gruppe in die 1350-er Jahre zuriick, und Miinzabgiisse an einer Kirchen-
glocke von Virserum in Småland douten darauf bin, dass gewisse von don 
jiingoron Typen der Gruppo während der 1520-cr Jahre kursierten. 

Unter dem Titel Zw e i n e u g e f u n d e n e F i n g e r r i n g e beschreibt 
C. R. af Ugglas einen fiir das Staatl. Hist. Mus. erworbenen Ring aus der 
Zoit um 1500 (Abb. 1), der eine Stufe in der Entwicklung des Schmuck-
ringes zum Trauring darstellt. Behandelt wird ferner ein Ring (Abb. 2) mit 
einem Cbristuskind, das Verwaiidtschaft mit den Christusfiguren der mittel
alterlichen »Neujabrskarten» (Abb. 3) aufweist. 


