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GÁTUFØRUR FINGURRINGUR OG SJÁLDSAMUR SILVURMYNTUR

Helgi D. Michelsen
helgim@savn.fo

Fornfrøðingur,
savnvørður á Fornminnis
savninum, Søvn Landsins

Í fornfrøðiligu rannsóknini, sum Fornminnissavnið gjørdi á Velbastað í 

summar, komu ein gyltur fingurringur og ein hálvur silvurmyntur undan kavi. 

Kanningar hava staðfest, at sjáldsami silvurmynturin stavar úr Onglandi og er 

sligin fyrst í 900-talinum. Hinvegin er tað ikki eydnast at staðfesta, hvaðani 

gylti fingurringurin stavar. Hóast ábendingar eru um, at fingurringurin kann 

stava úr víkingaøld ella miðøld, so vita granskarar ikki um nakran ring, ið 

kann samanberast við gátuføra fingurringin, ið er funnin í útgrevstrinum niðri 

á Bakka á Velbastað. 

Fornfrøðiligar rannsóknir niðri á Bakka 
Í 2014 og aftur í 2016 hevur Fornminnissavnið 
gjørt fornfrøðiligar rannsóknir á Velbastað. Rann-
sóknir nar eru liður í eini verkætlan um bønhús og 
kirkju garðar, har Fornminnissavnið samstarvar við 
Sp/f Munin um at brúka georadara í fornfrøðiligum 
for kann ingum. Í hesum sambandi eru tvær kann-
ingar veitir gjørdar niðri á Bakka, umleið 100 metrar 
eystur úr lendingini. Útgrevsturin er ikki liðugur 
enn, og í hesi greinini verður bert greitt frá tveim-
um av áhugaverdu fundunum, ið vórðu gjørdir í 
summar. 

Bústaðarleivdir niðri á Bakka
Niðri á Bakka rennur Áaráin út, og bústaðarleivdir 
síggjast í brimbarda bakkanum báðumegin ánna. 
Bústaðar leivdirnar vísa seg sum øskulindir, hita-
sprongt malargrót og veggjaleivdir. Tá uppgangur 
hevur verið, hava fólk eisini funnið fornar lutir 
undir bakkanum. Leivdirnar stava frá niðursetu-
fólk unum, ið búleikaðust á staðnum, til tey at enda 
vórðu noydd at flyta, tí veður og vindur broyttu 
lendið og otaðu strandarlinjuna so nær búsetingini, 
at har ikki var búgvandi longur. Helst fluttu niður-
setu fólkini ella eftirkomarar teirra bústaðin niðan, 
har ið bygdin nú er. Vit vita ikki, nær tey fluttu, 
men í elstu jarðarbók okkara frá 1584 búgva fólk 
uppi í bygdini, í býlingunum vit kenna í dag. 

Gátuførur 
fingurringur 
og sjáldsamur 
silvurmyntur
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Gyltur silvur fingurringur. 
Mynd: Finnur Justinussen/
Fotostudio
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Kirkjugarður og kirkja ella bønhús
Fáar metrar niðan frá bakkatromini, eystarumegin 
Áaránna, er eitt rundleitt vallað garðskapilsi, umleið 
15 metrar í tvørmáti. Í miðjuni hómast ein lág 
um leið 6 metrar long og 4,5 metrar breið eystur-
vestur vend høvd. Fólk, ið eru uppvaksin á Velbastað, 
siga frá, at staðið verður nevnt Kirkjugarður og 
Kirkju garðs bakki. Fyrrverðandi landsantikvarurin, 
Sverri Dahl, skrivar, at tá danski fornfrøðingurin 
Knud Krogh vitjaði á staðnum, metti hann, at hesin 
staðurin var líkur øðrum støðum við smáum kirkju- 
ella bøn hús toftum við rundleiddum kirkjugarði 
uttanum. Hesar staðir hevði hann sæð nógvar av í 
sínum fornfrøðiliga arbeiði í Grønlandi og Íslandi. 
Leon Andreassen, fyrrverandi savnsteknikari, vísir 
í Mondli nr. 3 frá 1976 á, at Niels Winther longu 
í 1875 skrivar, at tað fram við strondini eru bæði 
bústaðar leivdir og leivdir eftir kirkjugarði at síggja, 
og at stað urin varð avtoftaður undir sóttini svørtu 
uml. 1350. Smáu kirkjurnar vórðu í víkingatíðini 
privatar ognir og tongdar at einum garði. Tá kirkjan 
tíðliga í miðøld varð betur skipað, og bispadømir 
vórðu sett á stovn um okkara leiðir, vórðu nógvar 
av privatu kirkjunum niðurlagdar, meðan aðrar 

óivað virk aðu sum bønhús ella kapell, til tey vórðu 
niðurløgd við trúbótini. Nógv er longu kjakast og 
skrivað um „Bønhússtaðir“ í Føroyum, eitt nú hava 
Sverri Dahl og Steffen Stumman Hansen v.fl. 
skrivað greinar, og vit báðir Símun V. Arge hava 
eisini um røtt evnið fyrr her í Frøði nr. 1 frá 2011 
í greinini „Um fornar bústaðaleivdir og víkingaaldar 
bein fundir á Bønhúsfløtu í Nesi í Hvalba“. 

Fornfrøðiligar kanningarveitir
Í 2014 varð fyrsta fornfrøðiliga kanningarveitin 
løgd tvørtur um høvdina í rundleidda garðinum. 
Tá varð skjótt komið niður í sampakkað grót, ið 
varð tulkað sum leivdir av einum bygningi. Í 2016 
varð eitt øki eystan fyri bygningin latið upp. Innan 
fyri rund leidda garðin varð komið niður á smáar 
eystur-vestur vendar steinsetingar, sum kunnu tulk-
ast sum steinsetingar oman á gravum. Enda vegg urin 
á bygninginum kom eisini týðuliga til sjóndar, og 
tað sær út til, at tað í minsta lagi er talan um tveir 
bygningar oman á hvørjum øðrum, har annar hevur 
avloyst hin. Gripirnir, ið higartil eru funnir í veit-
unum, benda á, at bygningar og gravir stava úr 
mið øld ella víkingatíð.

Gátuførur ringur 
Tá útgrevsturin var komin ájavnt grundarsteinarnar 
á tí eina bygninginum, kom ein fingurringur til 
sjóndar. Tá ringurin kom undan kavi í moldini, 
glitraði hann, og krossurin á honum sást týðuliga 
í sólini eina løtu. Men so skjótt luftin streymaði 
til, fór ein niðurbróting í gongd, og gylti liturin 
hvarv. Uttan á ringinum, sum hevði ligið í vátu og 
søltu moldini í øldir, var nú ein brúngrønur 
tæringur. Silvurið er nógv viknað og eitt petti av 
ringinum er brotið burturav. So skjótt sum ringurin 
var funnin, varð hann borin inn á starvstovuna hjá 
Súsonnu Joensen, konservator á Fornminnis savn-
inum, ið fekk tamarhald á niðurbrótingini. 

Eftir fyrstu kanningina av ringinum varð mett, 
at ringurin var av einum so mikið sjáldsomum slagi 
og í tílíkum standi, at her mátti serkøn viðgerð til. 
Tað er sjáldsamt, at so serstakir lutir verða funnir 
í Føroyum, og tí eru hvørki førleikar ella tøknilig 
út gerð at konservera slíkar lutir í Føroyum. Forn-
minnis savnið hevur í mong ár havt eitt serstakliga 
gott sam starv við danska Nationalmuseet, og Karen 
Stemann Petersen á konservatordeildini tók sær av 
at kon servera ringin. Tað er tíðarkrevjandi at kon-
ser vera, men hon hevur megnað at fáa allar smál-
utirnar í snotiliga handverkinum at trína fram og 
fingið ringin at glitra aftur. 

Ringurin er ein gyltur silvurringur, t.v.s. at 
kjarnin er silvur og eitt lag av gulli er lagt uttaná. 
Metal smiðir gyltu silvur longu í grikskari fornøld, 
og tann hátturin hevur verðið nýttur bæði í víkinga-
tíð, miðøld og í nýggjari tíð. Á ringinum er ein 
krossur við líka longum v-skapaðum ørmum. Kross-
urin minnir um maltesarakrossin, ið m.a. var eyð-
merki hjá miðaldar krossfararunum, men arm-

sendarnir hava ikki tey eyðkendu v-skapaðu inn-
vikini. Heldur ikki vígslukrossarnir í Múrinum í 
Kirkjubø eru líkir hesum, tí teir krossarmarnir eru 
inn  hjólaðir. 

Serfrøðingar meta um ringin
Leitan á netinum og í dátugrunnum á søvnum góvu 
ongar ábendingar um, hvaðani ringurin mundi 
stava. Myndir av ringinum vórðu sendar til gransk-
arar í Noregi, Danmark og Írlandi. Granskararnir 
eru á einum máli um, at ringurin er sjáldsamur, 
vakur og forvitnisligur, men eingin ringur er higartil 
funnin í savnsgoymslunum í grannalondum okkara, 
ið kann peika á, hvar og nær ringurin er framleiddur. 

Miðaldarfornfrøðingurin Gitte Hansen, pro-
fessari og granskari á Universitetsmuseet í Bergen, 
hevur fyrst gjøgnumgingið miðaldar ringar nar, ið 
eru út givnir í bókini „Fingerringer fra middelalderen 
i Norge“ eftir Alf Hammervold, ið kom út í 1997. 
Síðan hevur hon eisini gjøgnumgingið teir ringarnar, 
ið eru innkomnir á savnið eftir 1990. Tó at hon 
heldur, at sniðið á summum ringum minna eitt 
sindur um okkara ring, sær hon ikki so stórar lík-
leikar, at teir kunnu brúkast í einari fakligari saman-
bering. 

Marianne Vedeler, ið hevur arbeitt nógv við 
ring um, og er professari á Kulturhistorisk museum 
í Oslo, sigur, at hon heldur ikki er komin fram á 
júst hetta sniðið av ringum áður, men hon metir, 
at prýð ingin við savningum av knubbum, flata 
ring skapaða høvdinum og krossprýðingi benda á 
eina tíðar festing til miðøld. Hennara leysliga meting 
er millum 1100 og 1300 árini, men hon ger vart 
við, at hetta er bert er ein meting, tí sum sagt hevur 
hon ikki sæð nakran líknandi ring áður. 

Útgrevstrarmynd, 
summarið 2016. Hákun 
Andreasen, savnsteknikari, 
grevur í veitini í „Kirkju-
garðinum“, har hann fann 
silvurmyntin. Nærmast 
í myndini eru grundar-
steinar av bygningum.
Mynd: Helgi D. Michelsen

Bert onnur síðan á silvur-
myntinum er reinsað.
Mynd: Rasmus Holst 
Nielsen, Nationalmuseet
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Vivian Etting, ið er granskari á deildini „Middel-
alder, Renæssance og Numismatik“ á National-
museet í Keypmannahavn, hevur gjøgnum gingið 
stóra savnið av ringum á Nationalmuseet. Savnið 
er givið út í bókini „Symboler i guld og sølv. 
National museets fingerringe 1000-1700-årene“, ið 
Fritse Lindahl gav út í 2003. Hon sigur, at eingin 
ringur er funnin í Danmark, ið er líkur okkara, 
men hon metir, at ringurin er framleiddur tíðliga 
í mið øld, sum er umleið 1050-1250. 

Raghnall Ó Floinn, ið er stjóri á Tjóðsavninum 
í Írlandi, er serkønur granskari í víkinga- og mið-
aldar metalhandverki í Skandinavia og bretska 
økinum. Ringurin er ikki írskur og onki bendir 
á, at hann er anglo-saksiskur heldur. Tá Raghnall 
ikki veit um nakran ring, ið kann saman berast við 
okkara, mælir hann til at leitað verður eftir øðrum 
prýðislutum úr sama tíðarskeiði við sama slagi av 
prýði sum ringurin. Eitt nú knubb unum, ið eru 
savnaðir kring runda høvdið á ring inum, og 
krossinum við líka longum v-skapaðum ørmum 
– og á hendan hátt at spora seg inn á fram leiðaran. 
Ragnhall Ó Floinn heldur, at eitt gott boð kann 
vera, at ringurin er innfluttur av evropeiska megin-
landinum.  Kristna ikonografiin er týðilig og ikki 
tilvildarlig, og ringurin má kunna setast í sam band 
við tíðarskeiðið, tá kristindómurin tók seg upp í 
Føroyum. 

Gylti silvurringurin var í síni tíð virðismikil, og 
tað er greitt, at tann, ið hevur borið hann, hevur 
havt høgan status í samfelagnum. Tað er nærliggjandi 
at postulera um, at ringurin kann hava tilknýti til 
mið aldar bispasæti í Kirkjubø, og at bispar bóru 
ring í miðøld, men enn vita vit ov lítið um ringin 
til at kunna siga nakað um, hvør man hava átt 
hann. 

Sjáldsamur silvurmyntur 
Eitt annað áhugavert fund í útgrevstrinum niðri á 
Bakka var eitt brot av einum silvurmynti. Silvur-
mynturin var funnin í kirkjugarðinum, tætt við 
eina grøv. Ringt var at síggja, hvat stóð á myntinum, 
tí tæringurin lá uttaná sum ein skón. Fyri at síggja 
ígjøgnum hesa skón var mynturin í fyrsta umfari 
røntgenlýstur. Fornminnissavnið hevur ikki útgerð 
at røntgen lýsa við, men Landssjúkrahúsið var so 
beina samt at gera hetta fyri savnið. Sjálvt um stavir 
og mynstur sóust í røntgenmyndini, kundi øll 
skriftin á myntinum ikki týðast. 

Avtala varð síðan gjørd við Nationalmuseet í 
Dan mark um konservering av myntinum. Eva 
Salomonsen fór undir at konservera myntin, men 
hann var so tærdur, at tað bert var ráðiligt at reinsa 
ta einu síðuna av honum. Tað var tó nóg mikið til, 
at til bar at lesa, hvat stendur á honum. Jens 
Christian Moesgaard, myntfrøðingur á National-
museet í Danmark, kannaði og greinaði síðan 
myntin. 

Á reinsaðu síðuni sæst […]ADVVEA[…], sum 
stendur fyri +EADVVEARD REX, sum merkir 
Edvard kongur. Á hinari síðuni hómast linjur og 
bogar, sum út frá røntgenmyndini kunnu tulkast 
sum helvtin av einum blómumotivi og stavirnir 
GA, sum eru síðstu stavirnir í BVGA, ið er navnið 
á Boga myntmeistara. 

Í mun til ein ring, ið verður smíðaður einsæris, 
so verða fleiri myntir av sama slagi slignir. Tað ger, 
at tað er lættari at finna aðrar myntir av sama slagi, 
sum tann, ið var funnin niðri á Bakka. Mynturin 
er sligin í Chester í tíðarskeiðinum millum ár 910 
og 915 e.Kr. Mynturin er ein silvur penny frá 
anglo-saxiska konginum av Wessex, Edvardi Eldra, 
ið ráddi frá 899 til 924 e.Kr. Hann gjørdist eisini 
kongur yvir Mercia í Suðuronglandi. Hann megnaði 
m.a. at vinna bardagar ímóti donsku víkingunum, 
ið høvdu tikið Miðongland, sokallaða Danelagen. 
Hetta førdi við sær, at donsku víkingarnir góvust 
við álopum suðureftir hetta tíðarskeiðið. Mynturin 
er sera sjáldsamur, og tað eru fáir av teimum í 

Skandinavia. Mynturin er helst kliptur í helvt. Í 
víkingatíð var vanligt at brúka vektina í silvuri sum 
virðiseind í býtishandli. 

Fornfrøðiligu kanningarnar halda fram 
Gripirnir, ið eru funnir í útgrevstrinum niðri á 
Bakka á Velbastað, kunnu saman við bústaðar leivd-
unum, bygningunum í kirkjugarðinum og grav-
unum geva áhugaverda vitan um gerandisdagin, 
siðir og átrúnað hjá niðursetufólkunum og fyrstu 
eftir kom arum teirra. Gátan um ringin er ikki loyst 
enn. Vónandi fer at bera til at halda fram við 
grevstr inum komandi ár og sostatt koma nærri 
einum svari, hvaðani virðismikli gylti fingurringurin 
stavar, nær og hvør hevur mist hann í kirkjugarðinum, 
og hvat annars fór fram niðri á Bakka á Velbastað. 
Ringurin og mynturin verða at síggja í framsýningini 
hjá Søvnum Landsins á vári 2017.Røntgenlýsing av 

myntinum.
Mynd: Landssjúkrahúsið

Dronuyvirlitsmynd av 
Niðri á Bakka á Velbastað. 
Áaráin og ringleiddi 
„kirkju garðurin“, har forn-
frøð iligu rannsóknirnar 
eru, síggjast í niðaru
høgru síðu.
Mynd: Helgi D. Michelsen

Síggj útgrevsturin í 3D
Tað ber til at uppliva alt 
lendið Niðri á Bakka í 
3D, og eisini fornfrøðiligu 
veitina, sum hon var, tá 
útgrevsturin helt uppat í 
summar.
Leinkjan til 3D portalin er:
https://sketchfab.com/Savn


