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SILVERFISKEN 1 TYNDERO 
AV 

O. KÄLLSTRÖM 

I
Tynderö kyrka i Medelpad finnes bevarat ett numera åtminstone 
för vårt lands vidkommande alldeles unikt kultföremål: en fisk 
av delvis förgyllt silver. Den är en naturalistisk efterbildning av 
en vanlig sill eller strömming, fig. 1 och 2. Längden är 15,8 cm, 

kroppens största höjd 2,2 cm, tjockleken 1,15 cm. Vikten är 27,305 
gram, vilket enligt äldre silvervikt gör 2 lod och ungefär ett tredje
dels kvintin. 

Fiskkroppen är friplastiskt utförd i ett halvmillimetertjockt stycke 
silverbleck, omböjt längs fiskens rygg, hoplött längs dess buk; ihå
lig. Kroppens yta är slät; nian har alltså inte tecknat fiskfjällen. 
Ögon och gälar äro gjorda med kraftiga graverade linjer. Med finare 
graverade linjer äro nosen och de mustasch-liknande strecken kring 
denna framställda; på huvudets översida synas också några längs-
gående linjer gjorda på samma sätt. Kroppen är ungefär jämntjock 
nästan ända till stjärtfenan, som bildats genom sammanpressning 
från sidorna. Övriga fenor äro fastlödda extra metallstycken; fen-
strålarna markerade av graverade streck. 

De förgyllda partierna äro nosen med dess »mustascher», det lilla 
graverade fältet på hjässan, ögonen, gälarnas kanter och fenorna. 

Ingenstädes stå några stämplar att upptäcka. 
Det synes verkligen vara fråga om inte denna fisk är ett mycket 

intressant unicum, ej blott för Sverige utan även för långt vidsträck
tare område. Antikvarien C. R. af Ugglas har nämligen varit vänlig 
meddela mig, att då han korresponderat med vår tids främste kännare 
av kyrklig ädelmetallkonst, pater Joseph Braun i Miinchen, och 
därvid bl. a. uppehållit sig vid en del termer i det av Strelow åter
givna Visby Sankta Maria kyrkas intressanta inventarium av år 
1427 — varom mera nedan — har dr Braun först förmodat att fel
läsning skett, då de i detta nämnda fiskarna kommo på tal, och 
sedan förklarat att han för sin del inte kände till dylika silverfiskar 
såsom liturgiska eller kultiska accessoarer. 

10 — Fornvännen 1936. 
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Fig. 1. 
Silverfisken i Tynderö. 

Tynderöfiskcu saknar alla stildrag, Den konsthistoriska s. k. 
snabbinventeringen1 av kyrkan förrättades på sin tid av dåvarande 
docenten Henrik Cornell, som daterade fisken till 1700-tålet. Den är 
omnämnd i studierna från Häraösandsutställningen', med samma 
datering. Då den i mars år 1036 var inbina;! lill Statens historiska 

museum för studium, stannade även antikvarien af Ugglas för en 
datering till 1700-talet, närmast med hänsyn till gravyrtekniken. 

Tynderö är en typisk kustsocken vid Bottenhavet, och ännu i våra 
dagar spelar fisket där en ej obetydlig roll såsom näringsfång.3 Kyr
kans silverfisk kan väl också med tämligen stor säkerhet uppfällas 
som en votivgåva för god fiskelycka, en parallellföretcelsc till de 
votivskepp4 som pryda kyrkorna i många socknar där sjöfarande 
folk har sitt hemvist — låt vara att de ofta vacker! gjorda skeppen 
utgöra ett mera avsevärt tillskott till kyrkorummets prydande och atl 
sedvänjan att skänka skepp därför kan hft fortlevat frigjord från den 
ursprungliga offergåvans idéinnehåll, vilket sistnämnda mera ensi
digt illustreras av silverfisken. 

Tack vare nyare forskningar i hittills föga utnyttjade källor lill 
vår äldre guld- och silversmideskonsts historia kan man nn Lättre 

1 S n a b b i n v e n t e r i n g e n av vart lands kyrkor, exemplaret i Antlkva-
riskt-topografiska arkivet. 

2 E. V e n n b e r g , Gnids dsarbeten i Västernorrlands läns kyrkor, i 
Utställningen av äldre kyrklig konst i Hernösand 1912.. . studier. . . Stock
holm 1914, sid. 168. 

3 O. S j ö g r e n , Sverige, del 6, Stockholm 1924, sid. 548. 
4 Påpekat av V e n n b e r g , nyss anförda ställe. 
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Fig. 2. 
Silverfisken i Tynderö, från sidorna ocli uppifrån. C:a 1,5 cm 

mindre iin verkliga storleken. 
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än förut sätta Tynderöfisken i ett någorlunda acceptabelt samband0 

med andra liknande, föremål, numera föikomna. Med godtagande av 

dess datering får man beteckna Tynderöfisken som den senfödda re

presentanten för en »ras» som under medeltiden var ganska utbredd 

i kus tsocknarnas kyrkor Östersjön runt, se kar tan fig. 3. En seg tra

dition alltså, som på 1700-talet kunde taga sig uttryck i en dylik votiv-

gåva; 1828 å r s inventarium6 omtalar fortfarande denna »Sillfver 

Strömming, hängande i ett band ifrån Hvalfvet i Kyrkan» , från vilken 

framträdande plats den, enligt Snabbinventeringen, borttogs törst år 

1898. 

De medeltida förebilderna till Tynderöfisken — inalles sjutton hit

tills påträffade — äro som sagt alla försvunna och blott kända genom 

dokumentariska uppgifter. 

I Visby Sankta Maria ky rka funnos å r 1427 enligt det samma år 

daterade märkl iga inventariet, som Strelow återgivit,7 fem silver

fiskar. De voro upphängda. P å Strelows sannolikt från det lat inska 

originalet översatta danska lyder ifrågavarande passus så : »Paa 

Snören ere 3 Skib /5 Fiske aff Solff/ oc 3 andre Stycker», varvid 

»paa snören» väl måste översättas med pluralis, ett för varje före

mål alltså. 

F r å n Jamma kyrka på Ösel ha vi. tack vare Kjellins genomgång 

av denna ky rkas inventarieförteckningar,8 kännedom om en »synbar

ligen under medeltiden till Jamma skänkt» fisk av silverbleck, till 

utseendet »wie ein Strömling», en votivgåva för god fiskelycka, till-

6 Jag bortser härvid frän — eller rättare: räknar icke som samband — 
att fiskar förekomma både 1 landskapsvapen och i äldre sockensigill från 
denna del av Norrland. Dessa fiskar äro f. ö. i de flesta fall laxfiskar. Ej 
heller torde man kunna uppleta något samband med de sillar, som fordora 
skulle ha varit avritade jiå Lockne kyrkas dörr i Jämtland (jfr S. Il ö g 1 i n, 
Jämtländska tingslags- och sockensigill, i Festskrift till Carl J. E. Hassel-
berg .. . utg. av E. Festin, Uppsala 1931, sid. 263 f), sannolikt en 1600-
talsteckning. 

6 Antikvariskt-topografiska arkivet, Tynderö, inventarium 17 april 1828. 
7 II. N. S t r e l o w , Den Gutbilandiske Cronica, Köbenhavn 1033, sid. 

205. — Jfr C. R. af U g g l a s , Prolegomena till ett studium av det kyrkliga 
guld- och silversmidet i Sverige, i Konsthistorisk tidskrift 1935, sid. 21 (om 
inventariet) och 28 (om fiskarna). 

8 H. K j e l l i n , En gotländsk fabeldjursfunt på ösel, i Konsthistoriska 
sällskapels jmblikation 1925, sid. 27. — För påpekandet tackar jag antikva
rien af U g g l a s . 



.S I L V E H F I S K E N I T Y N D E H I) 140 

J V V W M U 

Tynderö 

Rymätti/Lä émSauvo 

ZJppsala-/\tös 

Fig. 3. 
Tynderö-fiskens och dess medeltida föregångares orter. 

Karta över Östersjön. 
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Fig. 4. 
Notis om silvernorsen från Åker i Södermanland, konfiskerad 1545. 

lägger Kjellin. Denna fisk fanns i u r sp rungskyrkan ännu år 1705 

men saknades 1718; det anses att den försvann jämte en del andra 

inventarieföremål vid rys sa rnas här jning av Arensburg å r 1710, dit 

föremålen förts för att bättre bevaras. 

Med undantag av de nu nämnda ha alla övriga uppgifter om sådana 

silverfiskar kommit fram vid utforskandet av bevarade handl ingar 

från Gustav Vasas kyrksilverkonfiskationer." 

Vid dessa kyrksilverkonfiskationer, vilka för Smålands och Kal

mar läns vidkommande i huvudsak verkställdes år 1541,10 undandol-

des i Gräsgårds kyrka på Öland bland annat kyrksilver även en del

vis förgylld silversill vägande 5 lod 1 kvintin (fi!),3 gram). Den åter

fanns av fogden Johan Olsson (sannolikt Lil l iesparre) 1547.u 

F r å n Åkers härad i Södermanland, liggande vid Mälaren, konfis

kerades också, vid olika tillfällen, några silverfiskar, en av dem från 

9 För en översikt av dessa konfiskationer so O. K ä l l s t r ö m , Medeltida 
kyrksilver från Östergötland förlorat genom Gustav Vasas reduktion år 
1540, Uppsala 1935, sid. 7—28. L]n annan märklig kategori av votivgävor 
behandlas i s a m m e f ö r f a t t a r e s snart i Kungl. Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademiens handlingar inflytande uppsats >Silveraxen i 
svenska och finska kyrkor, Sankt L]rik och Maria im Ährenkleidx — Jfr 
även II. F o r s s e l l , Sveriges inre historia från Gustaf den förste, I, Stock
holm 1869, sid. 213. 

10 Mandat till innebyggarna i Kalmar län och övriga Småland 20 juli 
1541, i G u s t a f d e n f ö r s t e s r e g i s t r a t u r 13, Stockholm 1891, 
sid. 281. 

11 K a m m a r a r k i v e t , Kyrkor-skolor-bospital 1664 (1532: 3) ; Fogdar-
res räkenskajier 1547 (rött nr 213). — Jfr C. R. af U g g l a s , Prolegomena 
etc, sid. 28. — Jfr nm Jon Olsson (Lilliesparre) J. A. A l m q u i s t , Den 
civila lokalförvaltningen i Sverige 1523—1630, del 4, Stockholm 1922—23, 
sid. 103. 
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Fig. 5. 
Notis om »fisk med en kedja» från Ljijisala Näs, konfiskerad 1545. 

Åkers kyrka,1 2 lietecknad som »en nors», fig. 4, två andra från en 

obekant kyrka inom delta härad 1 3 endast angivna som »2 silver

fiskar». Vikten på dessa fiskar kan endast ha uppgått till etl par tre 

lod på vardera. 

F r å n en Upplandssocken vid Mälaren, Uppsala-Näs, kom likaledes 

bland kyrksilvret »en fisk mod en kedja» (fig. 5) med bland konfiska

tionsgodset.14 

F r å n tre kyrkor i Egentliga Finland, Nagu eller Nauvo och liimito 

eller Kymättylä i Virmo härad, skärgårdssocknar strax väster och 

sydväst om Åbo, samt Sagu eller Sauvo, kustsocken i Pikis härad 

strax öster om staden, finnas uppgifter om silverfiskar1 5 vilka togos 

vid den kyrksilverkonfiskation som ägde rum här mot slutet av 

Gustav Vasas regering.1 0 I Nauvo fanns »en silverfisk», i Sauvo tre, 

i Rymättylä »2 oförgyllda silverfiskar». Ingenting närmare är be

kant om deras utseende eller vikt. 

'-' K a in 111 a r a r k i v c t, Diverse saml. av kungl. personers brev, kopie
bok med elt >kvittensregistcr> 1542—52, fol. 61. Vägde tillsammans med ett 
viaticum och elt ax 10 lod. 

13 K a m m a r a r k i v e t , Käniekammarbokcn för år 1542, biskopsfogdens 
uti Södermanland och Törn räkenskap om diverse frän Åkers härad. Till
sammans med ett silverax vägde fiskarna 13 lod '/? kvintin. 

14 K a m m a r a r k i v o t, Lliverse saml. av kungl. jiersoners brev, kopie
bok med ett >kvittensregister> 1542—52, fol. 72. 

15 Det är sannolikt dessa notiser, som avspegla sig bos A. N o o v i u s, 
Anteckningar om våra medeltida kalkar, i Suomen museo 1911, sid. 9. 

111 K a m m a r a r k i v e t , rött nr 19, Sölvkammaren 1557—62, Nagu 30 
okt. och Sagu 6 dec. 1558, Kimito 1558 utan dag, upjigifterna från sist 
nämnda kyrka även i Strödda kamerala bandi. 76. 



152 O. K Ä L L S T R Ö M 

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

O. KÄLLSTRÖM: Der Silberfisch in Tynderö. 
In der Kirche zu Tyndorö, Provinz Medelpad in Nordsebweden, an der 

Kiiste der Ostsee, wird ein, wenigstens was Skandinavien betrifft, einzig-
artiger Gegenstand aufbewabrt: ein Fisich aus teilweise vergoldetom Silber, 
ziemlich naturalistisch einen Hering odcr Strömling, Clupea harengiis, wie-
dergebend, 15,8 cm läng, grösste Höhe des Körjiers 2,2 cm, Dickc 1,15 em, 
Gewicht 27,305 Gramm. Der risclikörjier, inwendig bobi, ist aus einem 
i% mm dicken Stiick Silberblech hergestcllt, ilas längs dom Klicken des 
Fisches umgebogon und längs seinem Bauefae zusammeiigcdötet ist. Augen 
uud Kiemen mit kräfligen gravierten Linien, Schiiauzo und Flossenstrablen 
mit feincren Linien gezeidmet. Keine Silborslemjiel. 

Der Fisch entbehrt vollständig irgcndwie bestimmter Stilziige, wird aber 
ins 18. Jalirbundert datiert. An dio Stolle dieser Datierung ist zwar an-
daueriid niebts Positives zu setzen, neuero Forschungen zur Gescbidite 
unserer iilteron Ldelmetallkunst haben aber einige vergleidicndo Noli/.en 
zutage gefördet, dank welchen man diesen eigenarligon Gegenstnnd in einen 
gewissen Zusammeiibang bineinstdlen känn. Mit grössler Wabrscbeinlicbkeil 
eine Votivgabe fiir gulcn iMschfang, isl or der letzte und nunmehr einzige 
Kopräscntant einer Gattung von Votivgaben, die während des Mitlelallers 
um die Ostsee herum ziemlich verbreitet war (siehe die Karte Abb. 3). 

So weiss man durch ein Inventarium fiir die St. Marion-Kircho zu AVisby 
auf Gotland, dass diese Kirche 1427 fiinf Silborfiscbo hatte, die an Sdmiireii 
aufgehängt waren. In der Kirche von Jamma aut der Insel ösel an der 
Kiiste Estlands fand sich noch im Anfang des 18. Jahrhunderts ein wahr
scheinlich aus dom Mittelalter slammender Fisch, dem Aussehen nach »wie 
ein Strömling» und gleich dem Tynderöor Fisch aus Silberblech verfertigt 

Alle diese Fische sind nunmehr versdiwuiiden, und dies gilt auch von den 
folgenden, iiber die Vert. Notizen in Rcdmuiigsbuchern und anderen Ur
kunden aus der Zeit König Gustav Wasas (1521—1500) angetroffen hat, in 
welcher Zeit im Ziisanimenliang mit der Einfiibrung der Reformation wicder-
holte Konfiskationen der Gold- und Silberscbälze der Kloster und Kirchen 
vorgenommen wurden. 1547 wurdo nebst vielem andoren ein »silborner 
Hering» in der Kircbe von Gräsgård auf der Insel Öland bescblagnahmt. 
Zwei Kirchen in der Provinz Södermanland, am Siidufer des grossen Binnen-
sees Mälaren, mussten drei Silberfisebe borgeben, die Kirche von Uppsala-
Näs in der Landscbaft Ujijdand, an einer nordwärts bineinragenden Bucht 
des Mälarsees, »einen Fisch mit einer Kette», auch dieser also zum Auf-
hängen bestimmt, und in drei Kirchen in Finnland, das damals zum schwe
dischen Reich gehörte, in Kirchspielen an der Kiiste um die Stadt Abo 
herum, Nauvo, Rymältylä und Sauvo, wurden scebs Fische konfisziert. 


