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Bilaga 7. Analys av fyra likarmade spännen från Storby backe
Av Michael Neiß, Institutionen för arkeologi och 
antikens historia vid Uppsala universitet

Förvandlingar i vikingatidens djurornamentik är 
en multiperspektivisk studie som ämnar dechiff-
rera potentiella bildbudskap från vikingatida 
dräktsmycken. Målet uppnås genom en samling 
delstudier som förenar arkeologiska och konstve-
tenskapliga metoder. Analysen är kategoriövergri-
pande och fokuserar bl.a. på figurprydda rundspän-
nen av Torsten Capelles s.k. ”barock-typ” (1962, 
1968), på stora rundspännen av Ingmar Janssons 
Birkatyp IIA (1984b) och på likarmade spännen 
som relaterar till Gun-Britt Aagårds Birkatyp IV 
(1984). Den sistnämnda spännekategorin innehåller 
några varianter som pryds av figurknoppar och som 
därigenom påminner om Capelles barocktyp Det 
bör noteras att figurknopparna är antingen nitfästa 
eller gjutna i ett stycke med bottenplattan. 

Lejonparten av spännena producerades under 
mellersta vikingatiden. De användes troligen för 
att hålla ihop schalen eller kappan i kvinnodräkten 
(Capelle 1994). Arbetets undersökningsdel består 
bl.a. av en dynamisk-typologisk studie som genom-
fördes i syfte att klarlägga produktionsförutsätt-
ningar för finsmedens bildspråk. Ordet ”dynamisk” 
indikerar att typologin upprättas med ledning i 
teknologiska och tillverkningstekniska rön (bl.a. 
handlingskedjan; se vidare Lemonnier 1992:5), till 
skillnad från traditionella typologier som enbart 
fokuserade på spännenas allmänform. Inom ramen 
för dessa typologiska studier har jag varit i stånd 
att visa att många runda och likarmade spännen 
härrör från en och samma tillverkningstradition. 
Med andra ord producerades de antingen av en 
och samma finsmed eller av ett flertal finsmeder 
som har gått samma hantverksutbildning. I förbin-
delse med mina materialstudier har jag också fått 
tillfälle att analysera fyra spännen från gravfältet 
vid Storby backe. Dessa exemplar betecknas här 
som spänne A, B, C och D (motsvarande projektets 
FÖ909–FÖ954, FC290–FC 291, FC1 respektive 
FC1363).

Tolkningsförslag för några 
detaljobservationer
Vid första ögonkast förfaller spänne A och B 
mycket snarlika (figur 26 och 27), men vid närmare 
betraktning skönjer man signifikanta avvikelser i 
fråga om knopparnas storlek och detaljutförande.  
Båda spännen härrör från brandgravar, och de har 
därför bevarats olika väl. Samtidigt råder goda för-

utsättningar för att rekonstruera designidén bakom 
spänneexemplaren. Den viktigaste delen i ett nytill-
verkat spänne är en enkelskållig bottenplatta. På 
baksidan har bottenplattan funktionsanordningar. 
Det handlar bl.a. om ett dubbelflikigt nålfäste och 
om en nålhållare i form av en krökt metallflik. Alla 
dessa metallflikar göts i idealfallet i ett stycke med 
bottenplattan. Spännenålen består i regeln av en 
järnten med fyrkantigt tvärsnitt och självfjädrande 
huvud. Innan spännet kunde tas i bruk, monterades 
nålen permanent i nålfästet, närmare bestämt med 
hjälp av en metallten som träddes genom nålhuvud 
och nålfästets flikar. Till skillnaden från nålfästet 
upptar nålhållaren bara temporärt, d.v.s. medan 
spännet sitter i dräkten.  På skådesidan pryds 
bottenplattan av en reliefdekor (som innehåller 
bl.a. föreställande bildfigurer) samt av åtta tapp-
formade knoppar som är gjutna i ett stycke med 
underlaget. Utöver bottenplattan består spännet 
av en separatgjuten medialkopp som nitfästes i 
spännemitten (närmare bestämt med hjälp av ett 
medgjutet enkelstift) och av två gripdjursformade 
proximalknoppar som nitfästes nära medialknop-
pen (närmare bestämt med hjälp av var sin dubbla 
uppsättning fäststift).

Vi har redan bekantats med proximalknoppar-
nas monteringsstift. Hos spänne B änvänds dessa 
emellertid inte bara för att fästa gripdjuren mot 
bottenplattan.  Utöver det fixerar fäststiften också 
en separat tillverkad nålhållare i form av ett vikt 
järnbleck. Förekomsten av ett järnbleck istället för 
en gjuten nålhållare tyder på någon form av lag-
ning. Dock lagades nålhållaren hos spänne B inte 
p.g.a. slitage. Istället genomförde man lagningen 
för att kompensera för ett allvarligt gjutfel som 
lämnade ett stort hål i bottenplattan. Det faktum 
att spännets tillverkare valde att laga tillverknings-
felet tyder på att gjutningen av figurknoppspännen 
krävde omfattande arbetsinsatser. Detta skulle 
åtminstone förklara finsmedens benägenhet att 
nöja sig med ett halvdant gjutresultat istället för 
att börja om tillverkningsprocessen från början (jfr 
Thunmark-Nylén 2006:389).

Hos både spänne A och B pärlades botten-
plattans gjutna reliefdekor med hjälp av en puns. 
Verktyget efterlämnade avtryck i form av ett X 
som är cirka 1 mm stort. Motsvarande punsspår 
återkommer hos andra exemplar inom figurknopp-
spännenas grupp. Vid sidan av matchande puns-
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Figur 26. Spänne A (FÖ909–FÖ954).

inom samma tillverkningstradition (jfr 
vidare Neiß 2009:98f, i manus). 

Spänne B uppvisar en vag textil-
struktur (diamantkypert?) som kan 
skönjas både på bottenplattans bak- och 
framsida. Denna iakttagelse indikerar att 
fi nsmeden använde sig av en vaxdränkt 
tygbit för att skapa ett tunt gjutgods 
med jämnt tvärsnitt (jfr följande: Olde-
berg 1963:8f med referenser; Jansson 
1985:117; Lønborg 1998:22). 

Spänne C har i princip på samma 
form som spänne A och B (fi gur 28). 
Dock avviker detaljspråket signifi kant. 
Jämförelsen visar att bottenplattans 
dekor går tillbaka på samma moti-
vidé, men hos spänne C är den något 
abstraherad. 

spår förfogar många av dessa spännen över andra 
tillverkningstekniska rön som leder tankarna till-
baka till spänne A och B från Storby backe. Därför 
ligger det nära tillhands att spännena producerades 

På baksidan av bottenplattan till spänne C fi nner 
man en Y-liknade vulstformation. Y:ets två grenar 
är kopplade till två av bottenplattans tappformade 
knoppar. Formationen utgör troligen ett sista 
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net inte längre av fyra separat gjutna delar. 
Istället rationaliserades spännedesignen på 
två sätt. Dels saknar vi spännets pånitade 
proximalknoppar. Dels såg man till att 
gjuta medialknoppen i ett stycke med bot-
tenplattan. Bottenplattans dekor påminner 
förvisso vagt om Birkatyp IV:A, men hos 
spänne D är den helt abstrakt.

En mikroskopbaserad undersökning på 
spänne D från Storby backe visar på spår 
av en längre användningstid. Användan-
det fi ck ett initialt uppehåll när spännets 
nålhållare bröts bort, antingen p.g.a. slitage 
eller av en olyckshändelse. Men istället för 
att skrota det trasiga spännet, valde någon 
att fi la bort resterna av nålhållaren och att 
borra två hål i bottenplattan. Detta skedde 
troligen i syfte att ersätta den förlorade 
nålhållaren med en sekundär konstruk-
tion. Dessvärre har denna konstruktion 
inte överlevt. En kvalifi cerad gissning 
går ut på att spännets ägarinna trädde 
en snodd genom hålen för sedan fi xera 
nålspetsen med hjälp av en knut (som hos 
Thunmark-Nylén 2006:395). Men detta är 
långtifrån den enda tänkbara rekonstruk-

Figur 27. Spänne B (FC290–FC291).

spår från ett kanalsystem som fanns på 
gjutformens insida och som fyllde en för oss 
okänd funktion. Intressant nog innehåller 
Smiss-fyndet på Gotland en halvprodukt 
med snarlika tillverkningsspår. Det rör sig 
om tre små rundspännen som fortfarande 
hålls ihop av gjutmetall som en gång i tiden 
strömmade genom gjutformens kanaler. Med 
andra ord begagnade sig fi nsmeden här av 
ett kanalsystem för att gjuta tre rundspän-
nen i ett och samma svep. För övrigt räknas 
Smiss-spännena en typ som är mycket 
frekvent på det skandinaviska fastlandet. 
Även spänne C från Storby backe tillhör 
en fastlandstyp som tillverkades i en stor 
upplaga. Mot bakgrund av detta rön är det 
att frestande att tolka kanalstrukturerna hos 
spänne C som en indikation på att spännet 
tillverkades under massproduktionens för-
tecken. Samtidigt kan man för närvarade inte 
utesluta att spännets potentiella gjutsystem 
skulle fylla alternativa funktioner (t.ex. som 
luft kanaler; se vidare Neiß & Sitell 2012). 

I likhet med spänne C tillhör spänne D
en massproducerad typ (fi gur 29). Men till 
skillnad från spänne A, B och C består spän- Figur 28. Spänne C (FC1).
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Figur 29. Spänne D (FC1363).

tionen. Hur som helst illustrerar spänne 
D två saker: Å ena sidan levde vikinga-
tidens människor ett samhälle med en 
begynnande massproduktion. Å andra 
sidan saknade man slit och släng-menta-
liten som präglar vårt överflödssamhälle. 
Istället såg många kvinnor till att bevara 
dräktsmyckenas bruksfunktion in i det 
sista. 

Kronologirelaterade funderingar
Spänne A och B representerar den tidi-
gaste kända utvecklingsfasen inom Gun-
Britt Aagårds Birkatyp IV:A. Designen 
avviker signifikant från exemplaren på 
Björkö som råkar ha en enklare dekor 
(som ofta motsvarar spänne C). Däremot 
finner designen en nära motsvarighet 
på gravfältet i Kiplingeberg i Uppland. 
Spännet i Kiplingeberg härrör troligen 
inte bara från samma tillverkningstra-
dition, utan det representerar dessutom 
samma stadium inom designutveck-
lingen. Två omedelbara föregångare 
hittades i Småland, närmare bestämt i 
en brandgrav i Hamneda och i en ske-
lettgrav från Harby. Dock saknar dessa 
spännen pånitade figurknoppar (som 
råkar vara ett typkriterium för Aagårds 
Birka-typ IVA). 

Spänne C kan räknas som ett klassiskt exempel 
för Aagårds Birkatyp IVA. Ett snarlikt exemplar 
med en extra uppsättning djurhuvudformade 
knoppar har tidigare hittats vid metalldetektor-
karteringar i Gamla Uppsala (Ljungkvist 2009). 
Designidén bakom spännen ligger minst två typo-
logiska steg efter spänne A och B. Spänne D och är 
en typisk representant för Aagårds Birkatyp IVC. 
Designen ligger ytterligare två steg fram i utveck-
lingen (Neiß i manus).

På grund  av spännenas dåliga bevarandeskick 
till följd av eldpåverkan och korrosion är det inte 
möjligt att bestämma deras relativa användningstid 
utifrån slitagegraden. Detta är beklagligt i så måtto 
att man tidigare har varit i stånd att exploatera 
föremålsfyndens individuella användningstid (jfr 
Thunmark-Nylén 1995) i förbindelse med hori-
sontella stratigrafier (jfr Thunmark-Nylén 2006 
om dateringen av Ire-gravfältets sektioner). I sista 
konsekvens förblir det en öppen fråga i vilken tids-
följd som de enstaka spänneexemplaren från Storby 
backe hamnade under jord. 

Undersökta föremål
Spänne A
Typ: Neiß manus 2019, Birka-typ IV:A1a-särexem-
plar. Material: Kopparlegering med vitmetallbe-
läggning och järn. Proveniens: Sverige, Uppland, 
Uppsala socken, Gamla Uppsala 20:4 m.fl., Upp-
sala 240:1, Storby backe, grav 6017, SL124368, 
FÖ909–FO954.

Spänne B
Typ: Neiß manus 2019, Birka-typ IV:A1a-särexem-
plar. Material: Kopparlegering med vitmetallbe-
läggning och järn. Proveniens: Sverige, Uppland, 
Uppsala socken, Gamla Uppsala 27:1 m.fl., Upp-
sala 240:1, Storby backe, Grav 6110, SL684419, 
FC290–FC291.

Spänne C
Typ: Neiß manus 2019, Birka-typ IV:A2b. Material: 
Kopparlegering med vitmetallbeläggning och järn. 
Proveniens: Sverige, Uppland, Uppsala socken, 
Gamla Uppsala 21:39 m.fl., Uppsala 547:1 m.fl., 
Storgården, SL600100, FC1.
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Spänne D
Typ: Neiß manus 2019, Birka-typ IV:C1. Material: 
Kopparlegering med vitmetallbeläggning och järn. 
Proveniens: Sverige, Uppland, Uppsala socken, 
Gamla Uppsala 21:39 m.fl., Uppsala 547:1 m.fl., 
Storgården, SL686915, FC1363.

Referensobjekt – likarmade spännen
Gamla Uppsala kyrka
Typ: Neiß manus 2019, Birka-typ IV:A2a. Material: 
Kopparlegering med vitmetallbeläggning. Prove-
niens: Sverige, Uppland, Uppsala socken, Gamla 
Uppsala, Fastighet 21:76, 77:19 (RAÄ 240, 284, 
285). Källor: Ljungkvist 2009, F55.

Kiplingeberg
Inventarienummer: SHM 8560. Typ: Neiß i manus, 
Birka-typ IV:A1-särexemplar. Material: Kopparle-
gering med vitmetallbeläggning, järn. Proveniens: 
Sverige, Uppland, Bälinge socken, Kiplingeberg. 
Litteratur: Neiß 2007, Fig. 9a. 

Hamnatorp
Inventarienummer: SHM 20522. Typ: Neiß manus 
2019, Birka-typ III:G1. Proveniens: Sverige, Små-
land, Hamneda socken, Hamnatorp. Material: 
Kopparlegering, järn(?), trä(? förkolnat), trä/halm(? 
impregnerat). Källor: SHM-järnålderskatalog.

Små rundspännen 
Smiss
Tilläggsinformation: Tre halvfärdiga spännen med 
gemensamma gjutkanaler. Typ: Jansson 1984a, typ 
IIA. Material: Kopparlegering. Proveniens: Sverige, 
Gotland, Eke socken, Smiss. Inventarienummer: 
SHM 4078. Litteratur: Lønborg 1998; Fig. 10.
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