Guld som ruvar
på hemligheter

Kent Andersson
På Historiska Museet i Stockholm finns omkring femtiotvå
kilo guld som dateras till förhistorisk tid, det vill säga till tiden
före 1050 efter vår tideräknings början. Många av fynden, men
inte alla, är utställda i Guldrummet och är på så sätt tillgängliga för de hundratusentals människor som varje år besöker
museet och tar del av dess utställningar. De flesta som ser det
glimmande guldet i montrarna imponeras av såväl mängden
som den hantverksskicklighet som många av föremålen uppvisar trots att de som besökare sällan får möjlighet att komma
föremålen riktigt nära. För det är framför allt när man kommer
dem in på livet, så att säga, som deras hemligheter avslöjas,
ibland på ett högst överraskande och oväntat sätt.
Huvuddelen av det guld som är utställt i Guldrummet tillhör perioden från ca 200 till 550 e. Kr. Det som kallas yngre
romersk järnålder och folkvandringstid. (Bild 1) Det här var
oroliga århundraden då romarna betalade ut enorma mängder
guld till vad de kallade barbarstammar för att undvika plundring av romerskt område. Vissa stammar fick under 400-talet årligen återkommande utbetalningar för att hålla sig borta
från romerskt område eller för att hjälpa till att försvara den
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romerska gränsen. Romarna hade en ambivalent inställning:
dagens fiender kunde bli morgondagens allierade och tvärtom.
Guldet kom till Norden på olika vägar och från olika håll.
Allt forntida guld som hittats i Norden kommer nämligen utifrån. I Norden har man såvitt vi vet idag inte använt sig av
inhemska tillgångar. Istället har allt importerats. Redan vid
slutet av stenåldern anlände de första guldföremålen hit. De
kom från den europeiska kontinenten eller de brittiska öarna.

Bild 1. Guldrummet på Historiska museet i Stockholm invigdes 1994.
Här förvaras många av museets skatter från forntiden och medeltiden. (Foto Katarina Nimmervoll, Statens historiska museum.)
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Solidus, solid, sold, soldat

Men huvuddelen av det forntida guldet tillhör järnåldern. Och
en hel del av det kom säkert hit som betalning åt de unga män
som sökte lyckan i den romerska armén. Det kan därför inte
vara någon slump att namnet på det romerska guldmynt som
Konstantin den Store införde under början av 300-talet, solidus,
levt kvar i svenska språket i form av orden solid, sold och soldat. Mynten, som var solida och tillverkade av rent guld, användes helt enkelt som sold till de främmande soldaterna (Bild 2).

Bild 2. En stor del av det guld som kom till Norden under den så kal�lade folkvandringstiden – huvudsakligen 400- och 500-talen – kom
hit i form av romerska guldmynt, så kallade solidus. Bildens mynt har
hittats på Helgö i Mälaren. (Foto Gunnel Jansson, Statens historiska
museum.)
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Romarnas guldmynt användes inte som betalningsmedel i
Norden på samma sätt som de gjorde inom det romerska riket. Istället smältes mängder av dem ner och blev till smycken
eller fick formen av spiraler eller tenar som kunde användas
som betalningsmedel eller som råämne för smycketillverkning.
Det viktsystem som användes vid den här tiden, och som betalningsguldets spiraler eller tenar var uppvägt i, baserade sig
på det romerska pundet och utgjorde ett av många uttryck för
romersk kulturpåverkan i Norden.
Uppenbarligen har bilderna på de romerska mynten tilltalat
nordborna. Under 300-talet gav en speciell form av romerska
mynt, som bara präglades vid speciella tillfällen och som vägde
mer än vad de ”vanliga” mynten gjorde, upphov till en intressant grupp hängen i Skandinavien. De romerska originalen användes av kejsaren framför allt som gåvor till förtjänta personer
eller till allierade. De var aldrig avsedda att cirkulera som de
vanliga mynten. Istället blev de en form av markör för att den
som tilldelats dem och som bar dem i ett hänge eller infattad i
ett armsmycke hade en speciell relation till kejsaren. I Norden
övertog man helt och hållet det romerska bildspråket men på
de lokalt framställda hängena var den romerske kejsaren ersatt
av en lokal hövding eller småkung. Men denne var klädd i den
romerska kejsarens ämbetsinsignier: på huvudet satt det juvelbesatta diademet, på axeln det stora och praktfulla kejserliga
dräktspännet av guld och över axlarna var den purpurfärgade,
kejserliga manteln draperad. På en sådan här nordisk medaljong som hittats i en grav i Lilla Jored i Bohuslän ses på framsidan porträttet av en ung man som håller upp handen. (Bild
3) På hans tumme sitter en fingerring av ett slag som är välkänt
i Norden men som inte förekommer på romerskt område. In50

tressant nog ingick en identisk fingerring i samma grav som
medaljongen och det ligger därför nära till hands att uppfatta
mannen på medaljongen som den man som ligger i graven.

Bild 3. Medaljongen från Lilla Jored i Bohuslän visar en nordisk storman som lånat den romerske kejsarens maktsymboler. Medaljongen
är ett av många uttryck hur starkt påverkade den nordiska eliten var
av romarna. (Foto Jan-Eve Olsson, Statens historiska museum.)

Ett annat intressant motiv hittar man på en medaljong som
påträffats utanför Uppsala vid Tunalund i Hjälsta socken. (Bild
4a) Framsidans ”kejsare” visar en brutal man med utpräglade
ansiktsdrag som nästintill närmar sig en karikatyr. Under mannen ligger en fågel med benen i luften. Den ser mest ut som en
hönsfågel men ska förmodligen avbilda den romerska örnen.
Men det är baksidans bild som är mest intressant. På de ro51

merska förlagorna finns inte sällan på de medaljonger som väger lite mindre en bild av kejsaren till häst och framför honom
en allegorisk bild av till exempel en fientlig stad som kejsaren
erövrat. På exemplaret från Tunalund har motivet fått ett helt
igenom nordiskt utförande. (Bild 4b) En ryttare finns med och
han är beväpnad med ett spjut, ett vapen vi från arkeologiska
källor vet var vanliga vid den här tiden. Men framför ryttaren,
där vi borde förvänta oss en kvinnlig gestalt, finns istället en
figur med en pilbåge eller möjligen en stav i handen. Det fantasieggande är dock att mannen tycks stå på ett par skidor.
Har avsikten varit att lyfta fram att mannen på framsidan,
en lokal hövding eller till och med en småkung som varit i romersk tjänst, besegrat en fiende under ett ”fälttåg” som utspelade sig under vintern? Eller är figuren på skidor en allegorisk
figur som på ett mer generellt sätt visar att ryttaren besegrat en
stam eller grupp som använde sig av skidor? Det vet vi inte.

Bild 4a.
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Bild 4b. Vid Tunalund i Hjälsta socken hittades på 1810-talet denna
nordiska medaljong. Framsidan visar en lokal hövding eller kung och
på baksidan ser man en omtolkning av ett motiv som är vanligt på
de romerska förlagorna: en ryttare (kejsaren) och framför honom en
symbol för en besegrad fiende. På medaljongen från Tunalund har motivet anpassats till nordiska förhållanden och mannen framför ryttaren
tycks åka skidor. (Foto Christer Åhlin, Statens historiska museum.)

Brakteater

Lite längre fram i tiden, omkring 450 efter vår tideräknings
början, utvecklades en annan typ av hängen med romerska
mynt som inspiration. De kallas för brakteater och är ensidigt
präglade till skillnad från sina myntförlagor. En intressant detalj med brakteaterna är att inspirationen till dem inte kommer
från mynt från 400-talet, utan de som skapat de första har sökt
sig hundra år tillbaka i tiden till romerska mynt som präglades
under Konstantin den store och hans omedelbara efterträdare.
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Bild 5. Brakteaten – ett myntliknande hänge med amulettfunktion –
från Senoren i Blekinge visar tydligt påverkan från romerska mynt.
(Foto Gunnel Jansson, Statens historiska museum.)

Brakteaterna finns i flera olika varianter och de folkvandringstida brukar indelas i fyra huvudgrupper kallade A, B, C och D.
A-brakteaterna står i vissa fall de romerska förlagorna närmast
och på till exempel ett exemplar som hittats i den blekingska
skärgården, på Senoren, ses en helt igenom romersk bild. (Bild
5) Det enda som de nordiska hantverkarna ser ut att ha missat
är texten runt kejsaren profil. De har ersatts av bokstavsliknande tecken. Men ganska snabbt frigjorde sig hantverkarna från
de romerska förlagorna och släppte fantasin fri. På en brakteat
ur samma grupp som hittats vid Trollhättan ses det här tydligt.
Här är det inte längre en romersk kejsare som avbildas utan av
allt att döma är det den främste bland asagudarna, Oden, som
pryder hänget. Diademet finns kvar om än i omtolkad variant,
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och de romerska bokstäverna har ersatts med runor som talar
om en besvärjelse.
Det romerska arvet går att spåra på många olika sätt i brakteatkonsten. Bland annat har kompositioner lånats in, till exempel har den romerska segergudinnan med sin palmkvist i
handen omvandlats till att skildra Odens son Balders död till
följd av ett skott från en mistelpil. Men andra motiv är mer
förankrade i den fornnordiska mytologin. Tydligt ses det här
på en brakteat från samma fyndlokal som den tidigare omtalade med runor och en bild av Oden. På den här brakteaten visas
ett välkänt motiv i den fornnordiska mytologin: hur guden Tyr
förlorar sin hand när han blir lurad av Fenrisulven. På brakteaten är Tyr avbildad med en svallande hårman som han bär
uppsatt på ömse sidor om huvudet. Han påminner starkt om
en barnbokshjälte som Astrid Lindgren skapat. Det är av allt
att döma inte en tillfällighet att håret avbildas på det här sättet.
Det kan i själva verket visa att det verkligen rör sig om en gud.
Genom avbildningar av människor, inte minst på brakteaterna, vet vi att håret var mycket betydelsefullt under järnåldern
och att det indikerade hög social status. Det var med andra ord
bara stormännen och kretsen kring dem som hade långt hår.
Även gudarna framställs med långt hår på brakteater.
Brakteaterna berättar inte bara om romersk påverkan, om
fornnordisk mytologi och nordisk ikonografi. Genom några
fynd får vi också spännande, tankeväckande och skrämmande
inblickar i det dåtida samhället. Fyndet från Söderby i Danmarks socken i Uppland är en god exponent för detta. De
första fynden gjordes redan vid slutet av 1800-talet när man
skulle dika ur en blötmark och ta upp den för odling. Fynden
består av ett antal brakteater och en del mindre guldföremål.
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Föremålen har av allt att döma offrats i en våtmark, men eftersom det inte var arkeologer som gjorde fyndet vet vi tyvärr inte
om offret skett vid ett eller flera tillfällen.
Fyndets brakteater, nio stycken totalt från början, har två
skilda motiv på sig (Bild 6).

Bild 6. Från Söderby i Danmarks socken kommer ett offerfynd som
bland annat innehåller brakteater. Flera av dem är förstörda innan de
offrats. (Foto Ulf Bruxe, Statens historiska museum.)

Den ena gruppen visar ett kors som ser ut att vara juvelbesatt
och den andra gruppen har en svårtolkad bild som dock uppfattats som en avbildning av en person eller gud som förvandlar sig till ett djur. Forskare som sysslat med brakteater menar
att det är frågan om Oden som tar djurhamn. Det finns ett
fåtal paralleller till det här motivet, bland annat på en brakteat
från Ulvsunda utanför Stockholm, men annars är det ovanligt.
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Till korsmotivet saknas så vitt jag vet motsvarigheter men korsformig dekor är känd från såväl den här perioden som senare
delar av järnåldern. (Bild 7)
Vad som är en smula märkligt med brakteaterna i fyndet
från Söderby är att flera av dem har förstörts avsiktligt. På vissa har man slitit av bäröglan och andra har man helt enkelt
förstört helt och hållet så att bara mindre bitar återstår. Framför allt är det de brakteater som visar bilden som tolkats som
Odens förvandling som förstörts. De andra är mer intakta.
På 1990-talet genomförde Historiska museet i Stockholm
en serie efterundersökningar av fyndplatser för skattfynd. Syftet var att se om det fanns ytterligare föremål men också att
försöka lokalisera platserna mer exakt. En av de fyndlokaler
som valdes ut var Söderby och där gjordes verkligen fynd som
är av mycket stor betydelse. När man gick med metalldetektor
hittades nämligen ett ihoprullat guldbleck som såg ut ungefär
som ett rör och en bit bort gjorde detektorn utslag för ytterligare ett föremål som visade sig vara en ögla.
Fynden undersöktes av antikvarier och konservatorer på
Historiska museet och det beslöts efter mycket diskuterande
att det rörformiga föremålet skulle vecklas ut. Men innan man
tog det beslutet hade man med hjälp av flytande silikon kunnat
slå fast att föremålet av allt att döma var ytterligare en brakteat.
Och att den hade ett motiv som tidigare inte var känt bland de
omkring åttahundra brakteater som finns från norra Europa.
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Världens undergång?

När den tionde brakteaten studerades närmare kunde man
fastställa att det centrala motivet utgjordes av en man som omgavs med ormar. Att motivet inte är tidigare känt gör fyndet
från Söderby extra intressant. Men ännu intressantare är de
figurer som ramar in centralmotivet. Där finns dels två ringlande djur – eller snarare odjur – och två mänskliga figurer,
förmodligen två män. Detta i sig är sensationellt eftersom vi
inte känner till några motsvarigheter till sådan här dekor. Men

Bild 7. Den brakteat som hittades på 1990-talet vid en efterundersökning vid Söderby har behandlats på ett mycket ovanligt sätt innan den offrats. De mänskliga figurer som finns i bården runt centralmotivet har skadats med ett vasst föremål: halsarna har skurits av,
hjärtat punkterats och det ser ut som om figurerna kastrerats. (Foto
Statens historisk museum.)
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det som verkligen lockar till spekulation är hur de här mänskliga gestalterna har behandlats innan brakteaten förstörts. För
vid närmare granskning visar det sig att männen har fått sina
strupar rispade, deras hjärtan stuckna i och så har könsorganen
skadats. Med andra ord har någon eller några med ett vasst
redskap, förmodligen en kniv, symboliskt skurit halsen av
dem, stuckit dem i hjärtat och kastrerat dem.
Vad kan det vara som utlöst detta? Vad är det som kan göra
att människor på det här bestialiska sättet förstör och vandaliserar föremål som är starkt förknippade med de gudar de tror
på? Kan förklaring ligga i det som skedde i mars 536 i södra Amerika? Jag misstänker det. Då skedde nämligen en serie
vulkanutbrott som senare följdes av andra som fick förödande
konsekvenser för inte minst norra halvklotet. I senantika källor
berättas det om hur solen försvann och förlorade sin lyskraft.
Hur sommaren uteblev under en serie av år. I Kina finns belägg
för att det förekom snöstormar mitt i sommaren och massvält
bröt ut som skördade mängder med offer.
Även i Skandinavien fick katastrofen förödande konsekvenser. Man räknar med att medeltemperaturen sjönk flera grader
och att nederbörden ökade. Det fick till följd att de områden
som tidigare koloniserades under mer gynsamma förhållande
inte längre blev beboeliga utan fick överges. Skördarna måste
också ha uteblivit till följd av bristen på sol. Studier av tillväxten hos träd från den här perioden visar på ingen eller obefintlig tillväxt under en tioårsperiod från och med år 536.
Det är sannolikt att händelserna år 536 och åren därefter
lämnat spår efter sig i den fornnordiska litteraturen. Berättelserna om Fimbulvintern och förmodligen också Ragnarök kan
ha sin bakgrund i de här händelserna.
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Människorna som levde på 530-talet måste ha trott att de
levde i en tid då världens undergång var nära. De hade gång
på gång offrat för att solen skulle komma tillbaka igen och allt
skulle bli som tidigare. Men så skedde inte. Kanske var det
detta som drev människorna som offrade guldet i det som idag
är Söderby till det som de gjorde: de förstörde helt enkelt symbolerna för de gudar de tidigare trott och litat på och offrade
dem. Kanske i förhoppning om att de krafter som låg bakom
solens försvinnande skulle bevekas.

Magasin som skattgömmor

Med de fynd som lyfts fram i den här artikeln har jag velat visa
att vi som lever idag, genom att studera enskilda föremål eller
grupper av föremål, kan komma de människor som levde för
mycket länge sedan väldigt nära. Vi kan förstå deras ambitioner som vi sett av de medaljonger som några av dem som levde
på 300-talet låtit tillverka. Deras religiösa föreställningar kan
vi bekanta oss med genom de amuletthängen som de skapade
under 400-talet. Och deras ångest när naturen gör uppror på
ett för dem obegripligt sätt kan vi ana oss till genom några
offerfynd. Föremålen är därför oerhört viktiga källor till det
förflutna och genom att ständigt återvända till dem och ställa
nya frågor kan vi skapa ny kunskap eller fördjupa den vi redan har. Museernas magasin är därför veritabla skattgömmor
där forskare kan gå på upptäcktsfärd för att avlocka föremålen
deras hemligheter. Deras resultat kan presenteras i spännande
och intressanta utställningar för alla intresserade. För de ruvar fortfarande på mängder med spännande berättelser trots av
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vissa av dem har funnits i museernas samlingar i hundratals år.
Och hundratusentals människor har tittat på dem.
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