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Kanske kan även huvudprydnaden pä en sölja som den gotländska fig. 4,* 
funnen osakkunnigt »1 ij„ aln under jordytan, omedelbart under stenarna i 
ett . . . nu bortbrutet röse» vid Bottarve i FYöjels socken pä Gotland tillsammans 
med en läng rad framför allt senvikingatida föremål, återgå pä en kejsarkrona, 
fastän här mycket förflackad (Stat. Hist. Mus. inv.-nr 14885). 

Birger Sennan 

Summary 

The author presents a type of bronze buckle from the Swedish Viking era, 
decorated with a man's head with decoration with palmette-like projection. He 
interprets these headdresses as imitations ot an imperial crown and by way 
of comparison deduces the crown in the well-known picture of the German-
Roman emperor Otto I, the Great. 

En spegel från Paviken 
Statens Sjöhistoriska Museum har sedan maj 1968 ägnat tre månader åt under
sökning av en vikingatida lokal av karaktären handelsplats—varvsområde vid 
lagunhamnen Paviken i Västergarn sn pä Gotland.1 

Platsen kännetecknas av ett ställvis inemot halvmetertjockt kulturlager, som 
begränsas mot Paviken av den vikingatida strandlinjen ca 2 m. ö. h. F"yndfrekven-
seu är mycket hög. Bl. a. liar hittills hundratalet mer eller mindre parterade 
sassanidiska och arabiska silvermynt framkommit, dessutom en mindre kvantitet 
hacksilver — huvudsakligen bestående av tenar eller sönderhackade smycken. 
Silvret och 25 äclelmdallvikler av brons och biy vittnar 0111 alt här en gång 
ett utbyte av varor och tjänster ägt rum. Aktiviteten synes av daterbara föremål 
atl döma ha nätt sin kulmen under 900-talet. Hängsmycken av fasdandstyper 
och fragment av ovala spännbucklor m. m. vittnar om kontakter med Sveaväldet. 
En inte obetydlig del av fyndmaterialet antyder också internationella affärer. 
Härför talar fynd av verkstycken av bärnsten, obearbetade granatstycken, frag-
uie-iii av baltiska smycken, arabiskt glas, rhenländsk och slavisk keramik m. m. 
Förutom ovannämnda fornsakstyper innehåller fyndmaterialct etl antal mera 
spektakulära komponenter. En av dessa iir en silverspegel. En annan skall endast 
omnämnas i korthet. Det gäller ett halvdussin smä, till formen kubiska till 
parallellepipecliska glasbitar.- En av dessa är gulgrön, genomskinlig och ku-
bisk med 6 mm sida. En av sidorna är belagd med guldfolium. De andra är 

' Fornvännen 1913 siel. go6 Bg. 73. 
1 Lokalen har mera ingående presenterats av P. Lundström i tvä uppsatser: Väster
gam vid den gotländska kusten — en topografisk studie, Sjöhistorisk Årsbok 1967-
1968 — samt Paviken I. e-it vikingatida varv, Gotländskt Irkiv ii)(>8. 
' Publicerade av A. Lundström, Guppa vitrea auro omata, Earl) Medieval Studies 5. 
Antikvarisk) Arkiv 40, Stockholm 1971. 
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Fig. 1. Spegelfragmentet Iran 
Paviken, bägge sidorna av-
bildade. 1 :1 . F'oto. B. Hedin, 

Minor fragment from l';i 
viken, both sides depicted. 

Fig. 2. Spegelskiva av silver. Römisch-Germanisches Museum. Köln. Inv. nr 27191 
Diameter 190 111111. Foto förf. — Minor plate ot silver. 

4 — 704532 Fornvännen H. I, 1971 
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Fig. 3. Spegeln frän Paviken. 1 : 2. Rekonstruktion förf. — Minor from Paviken. 

blå eller gröna och opaka. Glas tärningarna har k u n n a t identifieras som en i 

medelhavsområdet välkänd arkeologisk typ av tesserae av en modul som förekom

mer i de bysantinska mosaikerna från 400-talet e. Kr. 

Äter till spegeln. Av denna finnes ett sektorformigt fragment bevarat, fig. 1. 

Största längden är 41 m m och längs yt terkanten löper dubblerade koncentriska 

cirklar. De i övrigt p lana sidorna är fint polerade men något skrapade av pro-

bermärken. Föremålets tjocklek är 1,6 mm. Själva yt terkanten är bågformigt 

tandad med tänderna rektangulär t profilerade mot spetsen. Vid ett studiebesök 

i Köln 1970 hade förf. glädjen att finna en sä gott som exakt parallell till 

spegelfragmentet frän Paviken. Det gäller en hel spegelskiva av silver, 19 cm 

i diam. och med det gotländska fragmentets karakteristiska yt terkant , fig. 2. 

Fyndet, som förvaras i Köln i Römisch-Germanisches Museum, gjordes vid 

schaktningsarbeten inom staden år 1927. Det påträffades i ett skikt, som genom 

andra artefakter ansågs til lhöra första eller andra å rhundrade t e. Kr.3 Fynd-

3 Dr. P. La Baume har om spegeln, som har inventarienummer 27.191 vänligen med
delat: »Er ist beim Bau des »Richmondishauses» Ecke Olivcngassc/Ncumarkt gefun
den und 1927 vom Römisch-Gcrmanischen Museum angekauft worden. Mit ihm zu
sammen sollcn die beiden folgenden Stiicke herausgekommen sein: eine Lampe aus 
Eisen mit läng ausgezogener Schnauze nach Art der Firmalampcn und ein breiter 
Horizontalhenkcl einer Aschcnurne aus blaugriinem Glas. Beide Fundstiicke weisen 
auf elie Zeit gegen Ende des 1. Jahrhunderts und die erste Hälfte des 2. Jahrhunderts 
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miljön kan väl inte med absolut säkerhet anses så sluten at t den ger en bin

dande dater ing av spegeln — snarare ger den en indikat ion o m dess möjliga 

tidsställning. Ind ika t ionen motsägs in te om spegelns övriga karakteristika, frän

sett kantens utformning, jämföres med vad som är vanligt pä provinsialromerska 

speglar i a l lmänhet . Att de ha r formen av en r u n d skiva och ha r pä koncentriska 

cirklar byggande dekor är nämligen mycket vanligt. Kantens kraftigt utförda 

profilering kan möjligen uppfat tas som ett ant ikiserande element. Svagt tandad 

kan t är nämligen en frän etruskiska bronsspeglar känd företeelse. Den tyska 

parallel len ha r tillätit en rekonstrukt ion av fragmentet från Paviken, fig. 3. 

Det här rör frän en spegel, som haft en diam. av ca 18 cm och alltsä varit nägot 

mindre än det tyska exemplaret . Överensstämmelserna är så påfallande att man 

skulle k u n n a ana at t samma verkstad tillverkat de bägge föremålen. 

Fyndet av en provinsialromersk spegel bland vikingatida hacksilver är an

märkningsvärt och för till vidare hypoteser. Ett säkert svar på frägan när spe

geln kommit till Got land stär givetvis inte at t fä. Man stär inför tre al ternativ. 

Spegeln kan ha kommit till iin med varus t römmarna under vikingatiden. Den 

k a n också då h a framkommit vid en gravplundr ing eller vid påträffandet av 

en silverskatt frän romersk järnålder . Att spegeln redan under äldre jä rnä lder 

skulle ha kommit i gotländsk jord fär väl betecknas som relativt osannolikt med 

hänsyn till a t t en metallspegel sä vitt förf. är bekant endast förekommer i ett 

enda nordiskt fynd frän den aktuella t idsperioden. Denna spegel, som också 

är av silver ha r formen av en rund skiva — polerad pä ena sidan. Den ingär 

i den rika fynduppsät tningen frän Flaghaugen i Avaldsnes på Vestlandet i 

Norge.4 Fyndet t i l lhör yngre romersk järnålder.41» 

Mosaikbitar och romerskt silver i vikingatida fyndsammanhang har definitivt 

karaktären av antikviteter . En kol lat ionering visar emellert id att de inte stär 

ensamma i sitt slag. Sålunda förekommer romerska denarer i minst fem pä 

Got land funna vikingatida silverskatter.5 Även i en grav i Birka ha r en denar 

påträffats,6 liksom i en västmanländsk grav från 700-talet.7 Sannolikt skulle flera 

exempel k u n n a anföras pä med säkerhet romerska föremål i vikingatida fynd-

hin. Es ist möglich, dass der Spegel in die gleiche Epoche zu setzen ist.» Spegeln 
har publicerats av F. Fremersdorf, Neuerwerbungcn des Röm. Germ. Museum währenel 
der Jahre 1923-1927 (Die Denkmäler des römischen Köln. Band I), 2. Auflage, Köln 
1964, Tat. 127. 
1 H. Schetelig. Vestlandske gräver fra jernalderen, s. 56 fig. 134. Bergen 1912. 
4b Vid pressläggningen har ytterligare fyra, i Norden tunna mctallspcglar, kommit 
till förf:s kännedom. De är ur danska fynd och finnes förtecknade i E. Albrcchtsen, 
Fynske Jernaldergraver IL Asldre romersk jernalder, s. 166. K0benhavn 1956. Två av 
speglarna är runda och två har fyrkantig form. Ocksä i de pommerska gravfynden 
frän Liibsow och Poggcndorf ingår speglar, 
0 Enl. M. Stenberger, Die Schatzfunde Gotlands II, Stockholm 1947, har denarer på
träffats i följande vikingatida silverskatter: Bäl sn, össarve, SHM 10461, (1 st), Eksta 
sn, Tomsarvc, SHM 814, (2 st), Fole sn, St. Tollby, SHM 6130, 6142, (2 st), Hemse sn, 
Oxarve, SHM 16504, (79 st), Linde sn, Rangsarvc, SHM 16518, 16535, i1 s t)-
6 Grav 750. H. Arbman, Birka I. Die Gräber, Taf. 140: 12. Uppsala 1940. 
7 D. Damcll & A. Sjöberg, Ett rikt 700-talstynd. Eskilstuna museers årsbok 1969. 
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miljö. Karaktären av antikviteter, om ocksä yngre än frän romersk tid har 
också åtskilliga andra komponenter i de vikingatida fynden. Relevant i samman
hanget är t. ex. ett sä välkänt föremål som Buelelhabilden frän Helgo. Arne8 

har för nu redan sextio är sedan tagit upp till diskussion i vilken utsträckning 
vikingarnas förvärv av orientaliska produkter kan ha skett i själva Bysans. Hypo
tesen ställdes att varuutbytet varit betydligt större och omfattat ett vidare sorti
ment än vad som avspeglas i fyndmaterialet. Han hävdade att de ekonomiskt 
betydelsefulla varorna i väsentlig grad utgjorts av tyger, vävnader och andra 
förgängliga produkter. Det iir frestande att med anknytning till dessa tankar 
uppfatta en stor del av de i vikingatida miljö förekommande antikviteterna och 
österländska småföremälen som i och för sig inte särskilt värdefullt gods — 
kanske ofta av kuriosakaraktär — som följt med de dominerande varuström
marna och kanske förvärvats pä marknaden i Bolgar eller basarerna i Bysans. 
I de senare saluförs ännu i dag, vid sidan av konsumtionsvaror o. dyl,, d t 
brokigt sortiment av smycken, glas och smäkonst ur medelhavsomrädets och 
Främre Orientens till synes outsinliga antika kvarlåtenskap. Säkert har detta 
urval varit attraktivt och lockande för främlingar genom århundradena och 
inget hindrar att såväl mosaikbitarna som spegeln från Paviken passerat en 
»persisk marknad» av angivet slag. 

Jan Peder Lamm 

Summary 

A fragment of a silver minor, probably provincial Roman, was found in 1969 
in the course of an investigation, conducted by Statens Sjöhistoriska Museum 
at Paviken—a Viking-era locality of trading-place and wharf-area character. At 
the site, which is in Västergarn parish on Gotland, there is a culture layer. 
It is ot considcrable dimensions for the Nordic region. In places it is nearly 
0,5 m thick and it seems in the main to have been accumulated during lhe 
loth century. In the extensive find material the mirror fragment occurred within 
the lind sector, which also comprises some hundred more or less broken Arabian 
and Sassanid silver coins, some 25 precious-metalweights, and a small quantity 
of Hacksilber. The author compares the fragment with a complete mirror plate 
of silver, found within the city of Cologne, and considers that the agreements 
between the two objects are so great that it may be assumed that they were 
made in the same workshop. 

8 T. J. Arne, Sveriges förbindelser med Östern under vikingatiden. Fornvännen 1911. 


