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S M Ä R R E M E D D E L A N D B V 

Fig, 1. Frugment av toppskivan av 
brons till hjälmkam. Okänd fyndort. 
Ifl. — Fragment of bronze of the 
top lalh of a helmet crest. Place of 

finding unknown. 

Fig. 2. Beslag till bronssölja. 
Okänd fyndort. 1/1. —Plate 
of belt buckle of bronze. 
Place of finding unknown. 

Då hjälmkamfragmentet i den Dybeckska samlingen härrör ifrån en 
brandgrav, visar detta, att även brandgravar ifrån Vendeltid i Mellan-
Sverige kunna ha krigarutrustning med bl. a. hjälm. I och för sig är det 
ju heller icke förvånande, att hjälmar i Svealand icke varit ett privile
gium för utrustningen av de döda i de rika båtgravarna med skelett, från 
vilka de hittills varit kända. Det kan i detta sammanhang nämnas, att 
frän Gotlands Vendeltid lämningar av hjälmar av mig kunnat konsta
teras ifrån ett 15-tal gravar och av dessa de flesta brandgravar. 

Birger Nerman 

TVÅ ÖSTLIGA BRONSARMBAND FRÅN 1000-TALET, 

FUNNA I UPPLAND. 

I avhandlingen »Die Verbindungen zwischen Skandinavien und dem 
Ostbaltikum in der jiingeren Eisenzeit» (= Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademiens Handlingar 40: 1, 1929), sid. 165 ff. samt i upp
satserna »Några skånska järnåldersfynd» (i »Från stenålder till rokoko, 
Studier tillägnade Otto Rydbeck den 25 augusti 1937», sid. 78 ff.), »Einige 
auf Gotland gefundene ostbaltische Gegenstände der jiingeren Eisenzeit» 
(i öpetatud Eesti Seltsi Toimetused XXX, 1938, sid. 471 ff.) och »Einige 
auf Gotland gefundene wotische Hufeisenfibeln des 11. Jahrhunderts» 
(i Apophoreta Tartuensia, 1949, sid. 140 ff.) har jag behandlat de mig be
kanta importföremålen i Sverige ifrån tiden ca 800 — ca 1100 ifrån Est
land, Lettland, nedre Memelomrädet och den sydväst om Leningrad be
lägna delen av Ingermanland. (I den första och tredje av dessa skrifter 
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Fig. 1. Bronsarmhand. Simlundabacken, 
Finstad, Skederids socken. Uppland. Ifl. 
— Bronze bracelet. Simlundabacken, 

Finstad, Skederid parish, Uppland. 

Fig. 3. Bronsarmband. Reuma, Tarvastu 
socken, Estland. Ifl. — Bronze bracelet. 

Reuma, Tarvastu parish, Estland. 

har jag även behandlat de fåtaliga importföremålen i Sverige ifrån samma 
trakter, vilka tillhöra folkvandringstiden, ca 400 — ca 550, och Vendel
tiden, ca 550 — ca 800). 

Det vida övervägande flertalet av dessa importföremål har anträffats 
på Gotland; från denna ö känner jag sammanlagt 28 föremål ifrån 24 
fynd. Från Uppland, närmare bestämt de två Mälaröarna Munsö och 
Björkö, härröra 2 fynd med sammanlagt 3 föremålsenheter, varav en, en 
hängsmyckeuppsats, består av flera föremål. Från sydöstra Skåne, Sim
rishamns- och Tomelillatrakten, föreligga 3 importföremål av ifråga
varande slag ifrån 3 fynd, ifrån Öland 1 och ifrån Lappland likaså 1. 

I många fall kan det icke avgöras, frän vilket område i öster före
målen härröra. I andra är detta däremot möjligt; vi kunna yrskilja före
mål ifrån såväl voternas (i den sydväst om Leningrad belägna delen av 
Ingermanland), esternas, livernas och kurernas områden. 

Om många av dessa föremål har man inga upplysande fynduppgifter. 
I andra fall vet man, att de härröra ifrån gravar, i några ifrån depotfynd 
av olika slag. De flesta föremålen ha säkerligen kommit till vårt land ge
nom handel, men för ett par av gravfynden är det förmodligen fråga om 
gravar för kvinnor, som kommit över eller rövats ifrån andra sidan 
Östersjön. 

De allra flesta av de här behandlade importföremålen tillhöra 1000-
talet. 

Dessa förhållanden stå, som jag framhållit, i god överensstämmelse 
med, att under 1000-talet, främst tydligen tiden ca 1025 — ca 1075, enligt 
vad jag i ovan först nämnda och andra arbeten visat, en oerhört stark 
export sätter in ifrån Sverige på nyssnämnda områden i öster liksom på 
sydvästra och sydöstra Finland och att denna export till väsentligaste del 
utgått ifrån Gotland. Ifrågavarande export sammanhänger med att om
kring år 1000 förbindelserna på Ryssland av orsaker, som här icke kunna 
beröras, i betydande grad försvagas; man söker nu i viss mån taga re
vansch i förbindelser med de mera närliggande områdena i öster. Att vi 
här i huvudsak ha med handel att göra framgår bl. a. av att hittills inga 
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Fig. 2. Bronsarmband. Grindtorp, Venngarn, S:t Olofs socken. Uppland. Ifl. 
—• Bronze bracelet. Grindtorp, Venngarn, St. Olofs parish Uppland. 

svenska gravar konstaterats i områdena i den nära östern — de svenska 
föremålen ligga i den inhemska befolkningens gravar — liksom att ex
porten är av ensidig art: vapen och andra till mannens utrustning liksom 
till hästutstyrseln hörande föremål. Även det förhållandet att de flesta 
föremålen härröra ifrån Gotland, den speciella handelsön, talar för att 
det här är fråga om handeln. 

Man skulle onekligen vänta, att från Mälarområdet, centrum för den 
svenska staten, vilken enligt litterära källors vittnesbörd under 1000-
talet tidvis drivit en aktiv politik på de ifrågavarande områdena och 
inom vilket område flera runstenar ifrån 1000-talet vittna om färder till 
länderna pä andra sidan Östersjön — jfr Nerman, Die Verbindungen sid. 
53 ff. — finna flera östliga importstycken än vad hittills blivit känt. 

Av de två ovannämnda fynden frän Munsö och Birka kan endast det 
förstnämnda, bestående av en ring och en smyckeuppsats av två plattor 
med mellanhängande kedjor samt ett vidhängande kamliknande före
mål, allt av brons, måhända tillhörande en livisk kvinna, dateras till 
1000-talet, medan föremålet ifrån Birka, en fågelfigur av brons, härrör 
ifrån 900-talet. 

Från Uppland tillkomma emellertid tvä fynd, ett gammalt, som jag 
tidigare icke känt till, och ett nygjort, vilka här skola omnämnas. 

Båda utgöras av bronsarmringar. 
I Runa, Första samlingen sid. 55 f., har Rickard Dybeck beskrivit en 

utgrävning, som han företagit i en mindre hög å den s. k. Simlunda
backen vid Finstad i Skederids sn, Uppland, liksom ett par andra, vilka 
även utgrävdes, med en omkrets av 22 steg och en höjd av 4 fot. På ett 
djup av Vs fot under toppytan förefanns ett röse, och ca 2% fot under 
denna i roset konstaterades ett tjockt brandlager, i vilket anträffades 2 
stora pärlor av bergkristall, bitar av ett lerkärl och bronsarmbandet 
Dybeck, a. a., s. 55 fig. 3, i vår uppsats avbildat som fig. 1. I Statens 
Historiska Museum, dit armbandet kom med en del andra föremål 1878 
efter Dybecks död 1877, bär ringen inv.-nr 6263: 24. Den är under detta 
nummer uppförd tillsammans med ett dubbelskaligt ovalt bronsspänne 
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närmast som Montelius, Svenska fornsaker fig. 577, en järnkniv och ett 
oornerat lerkärl, vilka skulle utgöra de bevarade resterna av ett grav
fynd. De tre sistnämnda föremålen tillhöra emellertid en av Dybeck 
på det s. k. Valborgsmessberget i samma socken undersökt hög (a. a. 
sid. 54 f.). Bergkristallpärlorna och lerkärlsfragmenten omtalas däremot 
icke; möjligen kan en av pärlorna utgöra den pärla av bergkristall, som 
uppräknas bland föremål med okänd proveniens i Dybecks av museet 
förvärvade efterlämnade samling (inv.-nr 6263:39). 

Den andra bronsringen, fig. 2 a, b, anträffades på ett mindre gravfält 
vid Grindtorp, Venngarn, S:t Olofs sn, Uppland, vid torvavtäckning av en 
genom grustäkt starkt skadad stensättning på ca 0,5 m djup; vid efter
undersökning av docent Wilhelm Holmqvist i nov. 1945, då endast en 
mindre del av stensättningen återstod, »anträffades varken kollager, 
brända ben eller ytterligare fynd» (St. H. M. inv.-nr 23576: grav 1). 

Armringarna äro av samma typ, brett bandformiga, en aning utåt 
buktiga, något tilltagande i bredd mot ändarna, vilka äro tvärt av
skurna. Bägge äro vid ändarna försedda med ett slags bandflätning i 
vinkelböjning med mellan de inre vinkelböjningarna små runda gropar. 
Linjerna äro dels heldragna, dels utförda i tandstämpling, som man ser 
på avbildningarna från varandra något varierande på de bägge ringarna. 
På den bäst behållna fig. 2 a, b utgå ifrån de tre inre vinkelspetsarna tre 
parallella rader, bestående av instämplade trianglar, ställda mot var
andra, så att de bilda sicksackband. Dessa förenas genom dubbla tvär-
ställda vinkelband i tandstämpling, vilkas yttre vinklar fortsätta i korta 
enkla längsgående linjer i denna stämpling, vilka linjer vardera avslutas 
och omgivas av 1, resp. 2 grupper av nyssnämnt slag. På fig. 1 kan den 
från bandflätningen inåt gående orneringen icke fullt tydligt skönjas, 
men har varit liknande, ehuru varierande. 

Sädana armband äro baltiska och främst kända ifrån Estland. Nära 
överensstämmande är t. ex. fig. 3 (= Aspelin, Antiquités du Nord Finno-
Ougrien, fig. 1984) ifrån ett gravfält vid Reuma, Tarvastu sn, i mellersta 
delen av södra Estland. Som vi se, är storleken ungefär densamma som 
de svenska exemplarens, och orneringen är i huvudsak likartad, med 
oväsentliga avvikelser (t. ex. att bandflätningen är dubbel, ej som på 
de i Sverige funna ex. tredubbel). Jfr även Aspelin fig. 1917 ifrån en grav 
vid Inno, Jakobi sn, nordöstra Estland och Rigakatalogen 1896, pl. 27 
fig. 20 (med tredubbel bandflätning) ifrån en plats Kude, tidigare hö
rande till slottet Fellin i sydvästra Estland. Typen är även känd ifrån 
liviskt område, Aspelin fig. 2024 (med tredubbel bandflätning) ifrån en 
grav vid Kremni (Cremon), Ksp. Kremni, vid nedre Aa norr om Riga. 
Även ifrån det votiska området sydväst om Leningrad är den betygad, 
Materialy po Archeologii Rossii 20, pl. III fig. 2 (med tredubbel band
flätning) ifrån en grav vid Malaja Gorka, strax väster om det kejserliga 
lustslottet Krasnoje Selö, liksom ifrån det av en annan finsk stam 
bebodda området söder och sydost om Ladoga, Materialy po Archeologii 
Rossii 18, pl. IV fig. 23 (med tredubbel bandflätning) ifrån en grav i 
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trakten av floden Ojats mynning i Svir intill sydöstra Ladoga. Jfr i övrigt 
Tallgrens behandling i Zur Arcbäologie Eestis II, sid. 97 f., där dock 
även vissa besläktade typer medtagits. Av ifrågavarande huvudtyp, ehuru 
smalare, är det till Gotland importerade exemplaret (med dubbel band
flätning) Nerman, Die Verbindungen, sid. 175 fig. 189 (= Arne, T. J., La 
Suéde et 1'Orient, sid. 114 fig. 97). 

Närmast ha väl de bägge uppländska armbanden importerats ifrån 
det estniska området. 

Armband av ifrågavarande typ tillhöra det 11 :e århundradet. Från 
detta känner man alltså nu 3 fynd av baltisk karaktär ifrån svearnas 
omräde, alla ifrån Uppland, varav ett (Munsö) med flera föremål (där
jämte, som nämnt, ett baltiskt föremål ifrån Birka frän 900-talet). 

Birger Nerman 

RÅD FÖR KONSTNÄRLIG FRAMSTÄLLNING AV 

PASSIONSHISTORIEN I VADSTENA KLOSTER 

Nedan meddelade text utgör ett tillägg till en kommentar över Birgittas 
Uppenbarelser. Såväl tillägget som kommentaren äro skrivna av en hand 
från 1400-talets mitt på två blad ur en Vadstenahandskrift i cod. A 22 i 
Riksarkivet, vilken består av fragment funna bland Messenii Schedae. 
Den observerades härom året under registreringsarbete för Vitterhets
akademiens diplomatariekommitté. 

Skrivaren — eller hans förlaga — ger med utgångspunkt frän en Vad
stenamunks fem aspekter pä Christi Lidande följande koncentrerade men 
åskådliga anvisning för en konstnärlig framställning av detta i lika 
många bilder. » 

Nota passio Christi est meditanda propter 5 primo ad compaciendum 
2° ad jmitandum 3° ad quiescendum 4° ad admirandum 5° ad exultandum 
si vis depingere pinge primo Christum passum sine cruce vel in cruce, 
inde sub eo quendam portantem crucem, super quem scribatur ad imi-
tandum 2° pingatur quidam habens 5 fixuras clauorum. super quem 
scribatur ad compaciendum 3° pingatur quidam qui quasi dormiat in 
wlneribus Christi circa pedes, super quem scribatur ad quiescendum 4° 
pingatur honorifica persona vt doctor vel presbiter sub specie admira-
cionis super quem scribatur ad admirandum 5° pingatur persona sub 
specie ridentis vel exultantis super quam scribatur ad exultandum. 

I svensk översättning skulle detta lyda: 
Märk: Christi lidande bör begrundas efter dessa 5: man skall för det 

första lida med Honom, 2° efterlikna Honom, 3° vila i Honom, 4° be
undra honom och 5° fröjdas över Honom. Vill du måla detta, måla först 
den korsfäste Christus, utan kors eller på korset, sedan någon inunder, 
bärande ett kors, och skriv däröver: efterlikna Honom! 2° måla någon 

1 I exemplifieringen av råden sker en omkastning av 1° och 2°. 
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