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Under de gångna 150 åren har olika generationer av forskare närmat sig vikingatidens 
djurornamentik med frågor som varit lika mångfacetterade som de material som de studerade. 
Den här studien fokuserar på fi gurknoppspännen av Birka-typ. I sin klassiska form liknas 
fi gurknoppspännet bäst vid en skulptur som byter skepnad i takt med att betraktaren byter 
perspektiv. Figurknoppspännen blåser inte bara nytt liv i traditionella forskningsfrågor. De väcker 
också nya forskningsfrågor som styr oss in på okända farvatten. Här gör vi fältobservationer som 
faller utanför arkeologins etablerade förklaringsmönster. Med ledning i den indiska liknelsen 
om de sex blinda männen som sökte komma underfund med det okända fenomenet ”elefant”, 
närmar jag mig fenomenet ”fi gurknoppspänne” från olika betraktningsvinklar – närmare bestämt 
genom att kombinera olika metoder som har utvecklats inom separata forskningsdiscipliner 
som arkeologi, konsthistoria, kognitionsvetenskap och fi lologi. Det metodologiska ramverket 
för mitt fl ermetodsupplägg är informerad GT. Med detta avses en variant av datagrundad 
teoribildning som använder etablerade teorier för att identifi era och förklara mönster i materialet 
vilka legat utanför disciplinens traditionella forskningsfokus. Motsättningar som uppstår genom 
blandningen av metoder ses inte som ett hinder, utan som en generator för tankegnistor som 
alstrar en ny teori. Genom att kombinera dynamisk typologi, ikonologisk hermeneutik och 
multimodal semiotik, avslöjar min studie ett antal okända paralleller mellan djurornamentik 
och diktkonst i kontex tuell, kognitiv och visuell bemärkelse. Som resultat är man benägen att 
leta efter en potentiell koppling mellan dessa två distinkta uttryck för vikingatidens kultur. 
Användes föremål med djurornamentik som referenspunkter för skaldisk ekfras? Eller fungerade 
djurornamentiken som ett materiellt ankare för samma konceptuella blandningar som också 
materialiserades inom skaldernas poesi? Undersökningen utmynnar i en empiriskt grundad 
teori som kopplar smedens bildspråk till skaldens språkbilder, närmare bestämt inom ramen för 
den fornnordiska idrottsideologin. 
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Abstract
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During the past 150 years, different generations of scholars have been approaching Scandinavian
Animal Art with queries that were as multifaceted as the materials that they studied. The focal
point of this study are Birka type brooches, which are best likened to interactive sculptures
that change shape as the viewer changes perspective. Sculptural brooches do not only breathe
new life into traditional research questions, but raise new ones that steer us into uncharted
waters. Here, we make field observations which fall outside the established paradigms of
archaeology. Following the parable of the six blind men who tried to come to terms with the
unknown phenomenon ‘elephant’, this study approaches the sculptural brooch phenomenon
from different angles, by combining different methods which have been developed within
separate research disciplines such as archaeology, art history, cognitive science and philology.
The methodological framework for my multi-method approach is informed GT, i.e. a variant
of grounded theory which uses established theories to identify distinct patterns that previously
went unnoticed. Contradictions that arise from the mix of methods are not seen as a hindrance,
but as a generator for progress that gives rise to a new theory. By combining dynamic typology,
Panofskyan hermeneutics and multimodal semiotics, my study on sculptural brooches uncovers
hitherto unknown parallels between Animal Art and skaldic poetry in regards to context,
cognition and imagery. As a result, one is inclined to look for a potential link between those
distinct expressions of Viking Age culture. Did objects with Animal Art serve as points of
reference for skaldic ekphrasis? Or was Animal Art a material anchor for the same conceptual
blends that also transpired through skaldic poetry? The outcome is an empirically grounded
theory which links the pictorial language of the smith to the verbal imagery of the skald, more
precisely in the context of Old Norse íþrótt ideology.
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NIKU  –  Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo. 
NTNU – Vitenskapsmuseet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 

Trondheim. 
Ole Miss –  University of Mississippi, Oxford. 
PM – Statens Pusjkinmuseum för bildande konst (Государственный музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина), Moskva. 
RAÄ –  Riksantikvarieämbetet, Stockholm/Visby. 
RMV – Rättsmedicinalverket, Linköping. 
ROMU  – Roskilde Museum. 
RLH –  Restaurierungslabor in Hemmoor. 
SDKF – Svensk-Danska Kulturfonden. 
SCA  – The Supreme Council of Antiquities (س ى لمجل ار األعل  .Kairo ,(لآلث
SEB –  Skandinaviska enskilda banken, Stockholm. 
SFF –  Svenska fornminnesföreningen. 
SmLM ‒ Smålands museum. 
SHL –  Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Schleswig. 
SHM –  Statens historiska museum, Stockholm. 
SHM-A – Arkeologerna vid SHM. 
SHMM – Statens historiska museer och Kungliga myntkabinettet, Stockholm. 
SI  – Smithsonian Institution, Washington. 
SJM – Sønderjyllands museer, Ribe. 
SKEA –  Stilborg Keramikanalys, Borlänge. 
StM – Sigtuna Museum. 
StLM – Stockholms läns museum. 
SU  – Stockolms universitet. 
T – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, 

Trondheim (f.d. Vitenskapsmuseet). 
TLÜ –  Tallinn universitet (Tallinna Ülikool). 
TU – Tartu universitet (Tartu Ülikool). 
UC –  University of California, Berkeley. 
UiB –  Universitetet i Bergen. 
UiB-M  –  Universitetsmuseum i Bergen. 
UiS –  Universitetet i Stavanger. 
UiO – Universitetet i Oslo. 
UiO C – Se UiO-M. 
UiO-M – Universitetsmuseum i Oslo (Kulturhistorisk Museum). 
UiT – Universitetet i Tromsø. 
UL – Uniwersytet Łódzki, Łódź. 
UrbNet – Centre for Urban Network Evolutions, Aarhus 
UOx – University of Oxford. 
USYD – University of Sydney. 
UU – Uppsala universitet, Uppsala/Visby. 
UU-UB – Uppsala Universitetsbibliotek, Avhandlingsproduktion.  
UmU – Umeå universitet. 
UpLM – Upplands museum (länsmuseum), Uppsala. 
UMF – Se MG. 
UVA –  Universiteit van Amsterdam. 
UY – University of York.  
VAM – Victoria & Albert Museum, London. 
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VgLM ‒ Västergötlands museum, Skara. 
VIAS  – Vienna Institute for Archaeological Research, Wien. 
WMH  – Wikingermuseum Haithabu, Schleswig. 
ZBSA – Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig. 
ÅlM –  Ålands museum, Mariehamn. 
ÖAW  – Österreichische Akademie der Wissenschaften.  
ÖgLM – Östergötlands läns Museum. 

ÖM – Örnsköldsviks museum och konsthall. 
ÖrU – Örebro universitet. 
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Den här studien har uppstått genom ett samspel av många goda krafter som förtjänar att 
namnges. Min omfattande lista av tack inleds med mina handledare Christoph Kilger i Visby 
samt Frands Herschend och Ingmar Jansson i Uppsala som bistått mig inte bara med mångsi-
dig expertis, utan också med åratal av entusiasm, konstruktiv kritik samt en och annan 
välbehövlig spark i baken. Av den anledningen framstår den här studien inte som något exklu-
sivt verk av undertecknad, utan som resultatet av ett enastående samarbete. Även Claus von 
Carnap-Bornheim i Schleswig har bistått med välbehövlig uppmuntran vid viktiga vägval. Vid 
sidan av mina handledare har Marco Bianchi (UU) hjälpt mig med mina första manusutkast 
om sociosemiotik och Franziska Bedorf (FU/RAÄ/UU) med alla kapitel som relaterar till 
datagrundad teoribildning. Eva Hjärthner-Holdar (SHM-A) har åtagit sig att granska hela det 
långa kapitlet om metallsmide och öppna mina ögon för oanade sammanhang. Efter detta bi-
drog hemmainstitutionens sakkunniga granskare Anneli Ekblom och Dominic Ingemark (UU) 
med värdefulla synpunkter på hela manuskriptet, vilket har lyft studien till sin nuvarande nivå. 
Elisabet Green (UU) har förbättrat mer än bokens språkdräkt. Med sin skolade blick har hon 
kunnat eliminera en och annan tankegroda som undsluppit undertecknad. Cathy Corcoran i 
Natick/Massachusetts, Emily Vella och Therese Ekholm (UU) – men framförallt Joakim 
Hardell i Stockholm – förbättrade språket i böckernas resterande delar, däribland studiens 
omfattande del 2. Karl-Johan Lindholm (UU) bistod mig med välbehövlig återkoppling efter 
en sista genomläsning av manuskriptet och hjälpte till att baxa projektet över mållinjen när det 
riskerade att fastna i det kommersiella förlagsträsket. Redaktören Anders Kaliff (UU) har 
avhjälpt de stora och små problemen som infann sig vid publicerandet inom Institutionens 
serie AUN. Camilla Eriksson och Jesper Andersson (UU-UB) tackas för ett givande samarbete 
vid tyckläggningen av böckerna. Även i fråga om mina publicerade pilotstudier som utgör 
grunden för denna studie har jag samlat på mig en rejäl tacksamhetsskuld: Vid sidan av mina 
handledare brottades Kjel Knutsson (UU) och Nancy Wicker (Ole Miss) med mina 
halvfärdiga manuskript. Detsamma gäller för Katrin Peschke i Berlin, samt Magdalena 
Forsgren (SU), Robin Roy (KTH) och Joakim Hardell i Stockholm.  

– Hade jag klarat utmaningen utan er hjälp? 

Följande personer har vid återkommande tillfällen stött den här studien med sin enastående 
expertis: Anders Björkvall (ÖrU). Anja Petaros (RMV). Carola Bohm, Hubert Hydman, 
Camilla Hällbrink, Jessica Lindewall och Åsa Norlander (ATm). Eva Lundwall, Thorgunn 
Snaedal och Yang Sook Koh (RAÄ). Heimir Pálsson (UU). Imke Berg (HLM/HM). Kenneth 
Jonsson (SU). Kristina Lamm (Helgöprojektet). Ksenija S. Chugunova (Ксения С. Чугунова; 
GE). Majvor Östergren (RAGU). Margaret Clunies Ross (USYD). Ole Stilborg (SKEA). 
Staffan Nyström (RAÄ/UU). Ulrik Skans (SHM). Utöver det har min forskning kring fenome-
net ”figurknoppspänne” främjats av olika uppgiftslämnare. Somliga har underrättat mig om 
viktiga nyfynd: Anna Wessman (UiB-M). Denis D. Jolshin (Денис Д. Ёлшuн; GE). Maria 
Panum Baastrup (NM). Michail Vasiljev (Михаил Васильев; ACPO). Ole Thirup Kastholm 
(ROMU). Sami Raninen (MV). Andra har låtit mig ta del av sina nyaste forskningsrön: 
Natalia V. Eniosova (Наталья В. Ениосова, LMSU) och Vasily V. Novikov (Василий 
Новиков; AKG). Åter andra har gett mig access till sina manus: Jane Kershaw (UOx). Kate 
Heslop (UC). Kjartan Hauglid (NIKU). Leszek Gardeła (NM). Margaret Clunies Ross 
(USYD). Michael Schulte (HiV). Natalia V. Eniosova (Наталья В. Ениосова) och Tamara A. 
Puškina (Тамара А. Пушкина; LMSU). Sigmund Oehrl (GAU).  

– Hade studien blivit densamma utan era bidrag? 

Många forskningsinstitutioner, museer och privatpersoner har beredvilligt öppnat sina arkiv 
och samlingar för en stundtals långvarig gäst: Alf Mattsson (på Åland) och Karl Dahlberg 
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(”Kalle Runristare” på Adelsö). Anders Strinnholm, Anna Arnberg, Charlotte Hedenstierna-
Jonson, Fredrik Svanberg, Gunnar Andersson, Inga Ullén, Julie Melin, Jackie Taffinder, 
Jessica Hedenskog, Kent Andersson, Leena Drenzel, Lotta Fernstål, Mari-Louise Franzén, 
Nina Davis, Sara Kusmin, Thomas Eriksson och Ulrik Skans (SHM). Anders Söderberg, 
Elisabet Claesson och Sten Tesch (StM). Ann-Charlott Feldt, Emma Karlsson, Erika Räf och 
Marie Ohlsén (ÖgLM). Ann-Katrin Wahss (VgLM). Barry Ager, Christopher Dobbs och Sue 
Brunning (BM). Bengt Svensson och Robert Hall (EM). Birgit Körge (KaLM). Ekaterina 
Arnoldova Šablavina (Екатерина Арнольдова Шаблавина) och Rafael Minasijan (Рафаэль 
Минасыан; GE). Geoffrey Mets, Isabel Mendoza, John Worley och Ludmila Werkström 
(MG). Helga Schütze, Jytte Høstmark, Lars Jørgensen, Morten Axboe, Peter Pentz, Peter 
Vang Petersen och Poul Otto Nielsen (NM). Imke Berg, Kathrin Mertens, Michael Merkel och 
Tjark Petrich (HM). Karl Johan Krantz (SmLM). Lena Ideström (GF) ‒ samt Marita Ekman, 
Marcus Lindholm, Rudolf Gustavsson och Viveka Löndahl (ÅlM). Medarbetarna på 
Vitterhetsakademiens bibliotek och ATA (RAÄ) förtjänar ett hjärtligt tack för åratal av 
professionell hjälp och kollegialt bemötande. Utöver det tackas följande vänner och kollegor 
för att de erbjudit mig husrum under mina återkommande studiebesök i Köpenhamn, Oslo och 
Visby: Allan Christian Hansen (SU). Daniel och Sandra Langhammer, Hanna Larsson samt 
Yang Sook Koh (RAÄ). Hilde Marie Reksø.  

– Hur ska forskning frodas utan gästfrihet? 

Mina studier bekostades initialt genom förvärvsarbete och sedan i ökande utsträckning genom 
stipendiestöd. Jag tackar mina f.d. arbetsgivare på RAÄ, StM och ÖgLM för att de hjälpt mig 
att finna den optimala ekvationen mellan brödförvärv och forskning. Följande finansiärer har 
gjort det möjligt för mig att införskaffa erforderlig forskningsutrustning, att genomföra mina 
pilotstudier och fältarbeten, att disseminera mina resultat genom forskningsartiklar och 
konferensbidrag samt att skriva den här boken: Berit Wallenbergs stiftelse. Bertha och Idolf 
Rosengren samt Doris och Gustav Holmgrens stiftelse (Uplands nation). Birger Nermans fond 
och Hildebrandsfonden (SFF). Estrid Ericsons stiftelse (SEB). Helsingborgfirmaet Evers & 
Cos fond (SDKF). Gotlandsfonden (GF). Greve Sten Lewenhaupts minnesfond (Svea Orden). 
Gunvor och Josef Anérs stiftelse. GW Ekmans, Henschens, Knut Stjernas, Rydebergs och V 
Ekmans stiftelser (UU). Göransson-Sandvikens stiftelse (GH-nation). Hallenbladska Fonden 
(SmLM). Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk 
folkkultur. Leonard och Ida Westmans fond (ÖgLM). Letterstedtska Föreningen. Stiftelserna 
Oscar Montelius Minnesfond och Wallebergsstiftelsens Fond (KVHAA). Svenska Institutets 
Visbyprogram. Torsten Söderbergs stiftelse. Västergötlands Fornminnesförening. Ålands 
kulturstiftelse. Mandelgren-medaljen från SFF alstrade extra energi som tagit mig över 
mållinjen. Tryckningen av böckerna bekostades sedan med medel från Berit Wallenbergs 
stiftelse, Torsten Söderbergs stiftelse och Historisk-filosofiska fakulteten vid UU. 

 – Tack för förtroendekapitalet, både i monetär och i ideell bemärkelse!  

Detta leder mig vidare till min doktorandtid. Kollegorna vid ZBSA har alltid bjudit på en 
inspirerande forskningsmiljö med en mycket välkomnande atmosfär. Vid Institutionen för 
arkeologi och antikens historia i Uppsala tackas Anne-Sofie Gräslund och prefekten Gullög 
Nordquist för min första tid som gästdoktorand samt prefekterna Lars Karlsson, > Carlsson 
och Karl-Johan Lindholm för min resterande doktorandtid. Studierektorerna Anneli Ekblom 
och Michael Lindblom har genomfört sin uppgift med nit, flit och empati. Utbildningsledarna 
Anna Sofia Hedmark och Sara Lilja Visén samt doktorandombudet Per Löwdin har lagt all sin 
möda på att säkerställa fair play vid fakulteten. Camilla Berggren och Carina Ehn har ideligen 
undanröjt frågetecken av byråkratisk och finansiell natur. DialPast-nätverket lyckades öppna 
nya horisonter genom nydanande utbildningar inom digital teknik och forskningsfinansiering. 
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Kurserna anordnades av: Håkon Glørstad (UiO-M). James Taylor och Sara Perry (UY). 
Julianne Rustad, Konstantinos Chilidis och Siri Aamodt (UiO). Katharina Rebay-Salisbury 
(ÖAW). Nicolo Dell’Unto och Åsa Berggren (LU). Inom ramen för min forskarutbildning 
gjorde prefekten Susanne Carlsson (UU) det möjligt för mig att absolvera fördjupande kurser i 
undervisning och studenthandledning. Utöver det har Axel Freijman, Patrik Klingborg och 
Rikke Wulff Krabbenhøft (UU) samt Ulrica Söderlind (UmU) frikostigt delat med sig av sin 
omfattande pedagogiska expertis. Alexander Andreeff Högfeldt (UU) samt studierektorerna 
Anders Eliasson (KTH) och Marge Konsa (TÜ) lät mig praktisera mina fördjupade kunskaper 
genom att handleda och undervisa sina studenter och genom att erbjuda mig möjligheten att 
organisera en kurs om djurornamentik inom ramen för en EU-finansierad DoraPlus-vistelse i 
Tartu. Jag vill tacka bl.a. Andres Tvauri, Eve Rannamäe, Heiki Valk, Indrek Jets, Kristiina 
Paavel, Pikne Kama, Ragnar Saage och Viktors Dāboliņš (TÜ) samt Tuuli Kurisoo (TLÜ) för 
att de gett mig ett andra hem från allra första dagen i Estland. Jüri Peets (TLÜ) har bekantat 
mig med båtgravsfynden från Salme, vilket beredde marken för några viktiga lärdomar. Men 
även inom korridorerna på min hemmainstitution vid UU finns det naturligtvis kollegor som 
förtjänar ett personligt tack för sina bidrag till en välkomnande och inspirerande arbetsmiljö. 
Tankarna leds – inte helt osökt –till mina mer eller mindre långvariga rumskamrater Brita 
Alroth, Elke Rogersdotter, Erika Meyer-Dietrich, Erika Lindgren Liljenstolpe, Francesca 
Forte, Gustaf Svedjemo och Terje Østigård. Under årens lopp hade jag dessutom möjligheten 
att sluta bekantskap med många doktorandkollegor. Men istället för att på sedvanligt sätt 
rabbla upp en lång lista på vänner och medkämpar som lyckats imponera genom sin 
kunskapstörst, integritet och genuina begåvning ‒ bara för att utsätta mig för risken att 
glömma bort det viktigaste namnet! ‒ ska jag nöja mig med att tacka alla dem som 
förverkligar sina långsiktiga mål på synergiernas väg istället för att tillskansa sig kortlivade 
punktsegrar över andra. I ett längre perspektiv är den akademiska karriären inte någon 
kortdistanssträcka som absolveras med hjälp av tunnelseende, kortvariga prestationstoppar 
och vassa armbågar, utan ett utdraget stafettlopp som kräver helhetssyn, uthållighet och 
dokumenterad samarbetsförmåga. Med detta sagt, leds tankarna vidare till alla kollegor som 
jag haft nöjet att samarbeta med under min doktorandtid, närmare bestämt i följande 
sammanhang: Annika Larsson och Gunilla Larsson (UU) samt Sten Tesch (StM; En förlorad 
värld). Anton Seiler (SHM-A) och Artis Āboltiņš (Poseidons; Vendel Era Helmet Fragments). 
Christoph Kilger och Michael Lindblom (UU; Institutionens forskningskluster för 
materialitet). Denis D. Jolshin (Денис Д. Ёлшuн; GE) och Karin Ojala (UU; Archaeology at 
59° North – Workshop 1 & 2). Jakob Sitell (KTS; Experimentell gjutning av vikingatida 
spännen). Janneke van der Stok (UVA), Marcus Adrian Roxburgh och Ragnar Saage (TÜ), 
Sebastian Wärmländer (SU) och Tuuli Kurisoo (TLÜ; EAA-Sessions on Archaeometallurgy 
2019–2022), Anders Eliasson (KTH) och Magnus Wessén (Swefos AB; Virtuell gjutning av 
vikingatida spännen). Linda Wåhlander (SHM), Khodadad Rezakhani (FU), Ragnar Saage 
(TÜ), Saied A. Hamid Hassan (SCA) och Sebastian Wärmländer (SU; The ‘Allah’ Finger 
Ring from Birka). Maria Domeij Lundborg (LU; Coming to Grips with the Beast). Mette 
Højmark Søvsø (SjM, Støbeforme af sten). Ole Stilborg (SKEA; Experimentella 
gjutformsrester). Rebeca Franco Valle (UiB; Devices for Ekphrasis). Sabrina Bannister Sholts 
(SI) och Sebastian Wärmländer (SU; 3D Laser-scanning as a Tool for Viking Age Studies). 
Sarah Croix och Søren Sindbæk (AU/UrbNet: The Réseau Opératoire of Urbanization). Tuuli 
Kurisoo (TLÜ: Scandinavian Metal Objects in Viking Age Estonia). 

– Tack för att ni hjälpt mig befästa min framtidstro! 

Lena Thunmark-Nylén (SHM/SU) har bistått mig genom mångårigt mentorskap. Hon tackas 
även för att ha gett mig möjligheten att i unga år medverka i projektet Die Wikingerzeit 
Gotlands – vilket har öppnat mina ögon för omständigheten att forskning på hög nivå kräver 
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nit, flit och ansvarstagande. Vänliga inbjudningar till ENES, Ikonografiskt symposium och 
Fornnordiskt kollokvium (SU) samt mina medlemskap i EAA och Das Internationale 
Sachsensymposium har gjort det möjligt för mig att presentera min forskning för ledande 
forskare inom olika discipliner. För konstruktiv kritik, kontaktförmedling samt en eller annan 
uppmuntrande klapp på axeln tackas: Andreas Nordberg, Birgit Arrhenius, Gustaf Trotzig, 
Klas Wikström af Edholm, Moa Råhlander, Olof Sundqvist, Torstein Sjøvold och Ulf Drobin 
(SU). Andreas Rau, Ruth Blankenfeld och Volker Hilberg (ZBSA). Bente Magnus (SFF). 
Birgitta Hårdh (LU). Björn Ambrosiani (Birkaprojektet). Bo Gräslund, Heimir Pálsson, 
Agneta Ney, Carina Jacobsson, Michel Notelid, Sabine Sten och Henrik Williams (UU). 
Daniel Sävborg (TÜ). Egon Wamers (AMF). Eva Christensson (ATm/RAÄ). Heidemarie 
Eilbracht (FU). Irmgard Hein (UU/VIAS). Johan Callmer (HU). Kristina Lamm 
(Helgöprojektet). Britt Solli, Lotte Hedeager, Signe Horn Fuglesang och Unn Pedersen (UiO). 
Martin Rundkvist (UL). Siv Kristoffersen (UiS). Robert och Ursula Koch (CEZ). Ulf Näsman 
(LNU). Ute Drews (SHLM/WMH). Och sist – men inte minst! – Ulrica Söderlind (UmU).  

– Tack för att ni lättade på doktorandtidens bördor! 

Förmodligen saknas fler namn, och jag får därför be om ursäkt å min trötta hjärnas vägnar. 
Dessvärre överser man ofta det som ligger alltför nära! Avslutningsvis vill jag tacka alla mina 
vänner samt min gamla och min nya familj – men framför allt min sambo sedan 21 år tillbaka 
– för deras mångåriga stöd, hjälp samt för deras förlåtande attityd gentemot ett 
doktorandspöke som ofta råkade vända på dygnet.  

– Ночь работе? … Не помеха !  

*** 

Under tiden som jag genomfört min studie har några enastående forskare och medmänniskor 
lämnat jordelivet – däribland docenterna Lennart Karlsson och Jan Peder Lamm. Bådadera 
har bistått mig genom mångårigt mentorskap och gett mig modet att driva min egen 
forskningslinje. Det är ingen överdrift att studien om figurknoppspännen aldrig skulle ha 
blivit av utan deras erkännande och personliga stöd. Därför har jag bestämt mig att dedicera 
den här boken till deras minne. 
 
Uppsala, den 19 februari 2022 
Michael Neiß 
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1. Meningsbärande bilder 
Arkeologins förnämsta målsättning är att rekonstruera förhistoriska tankevärldar. Därvid utgör 
forntida bilder ett speciellt källmaterial. Även om de kan vara svåra att tyda vid en första an-
blick har dessa bilder sällan tillkommit av en slump. Ojämförligt oftare handlar det om 
genomtänkta kompositioner som någon skapat med intentionen att förmedla budskap. Detta 
påstående gäller även för vikingatidens muntliga kultur. Påpekandet är viktigt eftersom det är 
min målsättning att sammanföra bild och berättelse. Vikingatidens bildkällor svävar inte hel-
ler i luften. De är kopplade till ett medium i form av en bildbärare, dvs. ett objekt med materi-
ella egenskaper. Ibland skapades en bildbärare med det primära syftet att återge en bild, t.ex. 
hos bildstenar. Men betydligt oftare möter vi vikingatidens bilder på bruksföremål, närmare 
bestämt i form av djurornamentik. Djurornamentikens återkommande koppling till funktio-
nella föremål som exempelvis dräktsmycken medförde att man länge betraktade den som en 
tilltalande, men meningsbefriad dekor. Därför hanterades dekorrelaterade variationer som ut-
gångspunkt för typologiska undersökningar.1 

 Det är en relativt ny utveckling att arkeologer ställer sig öppna för möjligheten att 
djurornamentik förmedlade budskap. En av forskningshistorikens ironier ligger i 
omständigheten att diskussionen kring djurornamentikens mening påbörjades nästan samtidigt 
inom två separata forskningsnätverk. Dessa uppfattade sig inte bara som väsensskilda i fråga 
om teori och metod, utan deras medlemmar hade också olika språkpreferenser i publicerings-
sammanhang. Som konsekvens påverkades nätverkens diskussioner inte nämnvärt av var-
andra. Den första traditionen sträcker sig tillbaka till 1970-talet och etablerades av forskare 
med konsthistoriska intressen. Deltagarna hade sin hemvist i Skandinavien och på kontinen-
ten, och diskussionen fördes framför allt på tyska. Den andra forskningstraditionen uppstod 
drygt ett årtionde senare, närmare bestämt under intryck av the postprocessual turn som 
revolutionerade den engelskspråkiga arkeologin något årtionde därpå.2 Här fokuserade fors-
karna i första hand på dekorens symboliska funktion. I efterhand framstår dessa traditioner 
emellertid som en forskningshistorisk förgrening som tappat sin relevans. Dagens syn på teori 
innebär att nätverkens metoder kan göras kompatibla och förenas inom ramen för en ny stu-
die. Oprövade metodkombinationer utgör en idealisk grogrund för ny forskning, i synnerhet 
när den gödslas med insikter från andra forskningsfält. Bland dessa räknas inte bara 
vetenskapsgrenar som beforskar människans teckensystem och kognition, utan också 
föremålsforskningen som genomgått en renässans under senare år, bl.a. som resultat av den 
ökande digitaliseringen inom vår disciplin. 

Det är ett känt faktum att forskarnas metodval för datainsamling och utvärdering drivs av 
deras individuella förförståelse som kan ändras under tidens lopp. Historiskt sett har djurorna-
mentiken blivit föremål för varierade frågeställningar. Forskarna sökte bemöta dessa med 
olika forskningsstrategier som bottnade i rådande teorier och som implementerade de nyaste 
metoderna från föremåls-, bild- och kognitionsforskningen. I det långa loppet ledde detta för-
visso till delvis motstridiga resultat, men detta behöver inte uppfattas som ett problem. Som 
bekant söker humaniora inte efter orubbliga sanningar och universella naturlagar. Istället 
handlar det om en evighetsdiskurs mellan olika människor som tror på kraften i det bättre 
argumentet. Situationen kan beskrivas som en förhandling där deltagarna följer vissa regler. 
Dels måste man dela av sig med sin data i allra största mån. Dels bör man vara beredd att sätta 
sig in i motpartens tankegångar. För min egen forskarroll innebär dessa två krav att jag försö-
ker redovisa materialet och mina tankegångar med största möjliga öppenhet. Dessutom söker 

                                                 
1 Jfr Kap. IV:1, 73‒74, 84‒86 om konsekvenserna av Sophus Müllers opinionsbildande arbete för synen på 

djurornamentiken i allmänhet samt fenomenet ”figurknoppspänne” i synnerhet. 
2 Renfrew & Bahn 2005. 
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jag driva olika tolkningslinjer på en och samma gång. Arbetssättet ska inte uppfattas som ett 
tecken på beslutsångest. Det bottnar i en strävan att göra rättvisa åt forntidens komplexa 
verklighet. Som resultat av mina strävanden har jag därför närmat mig djurornamentiken från 
olika teoretiska och metodologiska synpunkter. Man skulle kunna säga att jag gjort 
perspektivbyte till min främsta metod.3 

2. Problemformulering 

Nordiska guldbrakteater 
Grunden för mitt intresse av djurornamentiken lades 1996 under min arkeologiutbildning vid 
Humboldt-Universität i Berlin. Då fick jag i uppgift att förbereda ett anförande och skriva en 
studentuppsats om guldbrakteater från Skandinavien och norra Centraleuropa – dvs. ensidigt 
präglade pressbleckhängen från folkvandringstiden (jfr Fig. 13). Uppgiften gav mig ett första 
tillfälle att fördjupa mig i Karl Haucks arbeten kring järnålderns ikonografi. För att förstå 
Haucks vetenskapliga prestation i dess sammanhang behöver man veta att den arkeologiska 
bildforskningen länge dominerades av metodbefriade spontantolkningar. Mot detta sätter 
Hauck en beprövad konsthistorisk metod.4 Här är han självfallet inte utan föregångare. Ändå 
sticker hans produktion ut, dels p.g.a. det stora antalet publikationer, dels genom 
upphovsmannens uttalade anspråk att upprätthålla metodisk stringens. Haucks uppsatser kret-
sar i första hand kring guldbrakteaternas bildvärld. Vid sidan av guldbrakteaterna ägnar Hauck 
också en och annan uppsats åt vendeltidens och vikingatidens bildmaterial. Nu kantas hans 
arbeten inte uteslutande av framgångar. Istället föranleder Haucks arbetssätt stundtals kritiska 
reflektioner. För det första tillgriper han gärna mytologiska texter från den norröna medeltiden 
för att belysa bildmaterial som är betydligt äldre. Men istället för att ta fasta på eventuella 
diskrepanser för att ompröva den av honom valda metoden bortförklarar han potentiell kritik 
på förhand, med hänvisning till den muntliga berättelsens föränderlighet. I enlighet med det 
hävdar Hauck i återkommande fall att myten bakom bilden transformerats under årens lopp 
och att den därför gått miste om vissa folkvandringstida element när den slutligen fastnade på 
kristet pergament. Denna hypotetiska förändring förklarar, i hans tycke, varför 
folkvandringstidens brakteater uppvisar bildelement som inte kan kopplas till den norröna 
skrifttraditionen. Problemet med denna argumentationslinje är att den befrämjar cirkulära 
resonemang. Dessutom utvecklade Hauck sin metod primärt för att analysera nordiska guld-
brakteater, vilket råkar vara en relativt enhetlig föremålsgrupp från en avgränsad epok.5 Där-
för ligger det nära till hands att ifrågasätta om hans metod är applicerbar på en analys av ett 
annat bildmaterial från vikingatiden. 

Kontinuitetsfrågor i germansk djurornamentik 
Inom ramen för sina återkommande exkursioner till vendeltidens och vikingatidens bildvärld6 
spekulerar Hauck i huruvida brakteathorisontens bildvärld levde kvar efter folkvandringsti-
den. Frågan fångade mitt intresse. Finns det en bildkontinuitet mellan folkvandringstidens och 
senare perioders bildkonst? Och befäster bildkontinuiteten i så fall hypotesen som ligger 
bakom Haucks brakteattolkningar – nämligen att skandinaverna förfogade över en stabil 
muntlig tradition som konserverade mytiska element från folkvandringstidens berättelser en
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3 Kap. III:2, 53 om perspektivbyte som metod. 
4 Jfr Kap. IV:1, 75‒76 för litteratur. 
5 Jfr det följande: Kap. III:3, 60‒61 om typologi; Kap. IV:1, 75–76 om forskningshistoriken. 
6  Som fotnot 4.  
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Fig. 1. Olika kategorier av figurknoppspännen: a. Ovalt figurknoppspänne (App. III:2.13.3); b. Treflikigt spänne 
(App. III:2.24.2).  
 
 
bra bit in i medeltiden, då dessa hamnade på kristet pergament? Under min studietid vid 
Stockholms universitet (1998‒2002) började jag fördjupa mig i forskningslitteraturen kring 
järnålderns bildbärare. I samband med det blev jag varse tre saker: 

- Under järnåldern uppträder bilder ofta som djurornamentik på gjutna bruksföremål. 

- Bildfigurerna som förekommer i bruksföremålens djurornamentik påminner ibland om 
figurer från guldbrakteaternas bildvärld. 

- Likväl har forskningen alltför länge avstått från möjligheten att diskutera djurornamenti-
kens ikonografiska budskap.7 

För att få en fingervisning i kontinuitetsfrågan initierade jag en ikonologisk undersökningsse-
rie som omfattade hundratals objekt från perioden 550–1300.8 Listan på föremålskategorier 
innehåller bl.a. bildhuggararbeten i form av bildstenar, gravhällar, runstenar och kors, 
smyckesmide i form av brakteater, doppskor, hängen, spännen och vindflöjlar, sniderier i ben 
och trä9 samt objekt som tillverkades genom en kombination av olika hantverkstekniker.10 
Som resultat av dessa undersökningar kunde jag påvisa att djurornamentiken konserverar en 
grupp av bildfigurer som traderades med små modifikationer från folkvandringstid till mel-
lersta vikingatid, dvs. slutet av 900-talet.11 Resultatens validitet begränsades emellertid av två 
metodrelaterade tillkortakommanden. Dels saknade jag tillgång till originalföremålen. Istället 
tog jag stöd av publicerade och opublicerade återgivningar av dessa. Dels tog jag inte tillräck-
lig hänsyn till bildbärarens roll för tolkningen. Men som redan konstaterats så svävar järnål-
derns bildvärld inte fritt i luften. Omständigheten att bilden är bunden till ett material – en 
bildbärare – innebär att framställningen kan ingå i skiftande kontexter som påverkar läs-
ningen. För att koka ned ett komplext problem till ett enda exempel, så gör det skillnad för 
betraktarens tolkning om en vingprydd människofigur uppträder på en vikingatida bildsten12 
eller på en medeltida kyrkvägg. I det ena fallet kan bildfiguren tolkas som Völund eller Oden, 

                                                 
7 Som fotnot 1. 
8 Neiß 1999; idem 2000; idem 2001; idem 2002. Jfr följande: idem 2004; idem 2007a.  
9  Däribland Osebergsfyndet och arkitekturelement från olika stavkyrkor. 
10  Däribland skrin och selbågar. 
11 Kap. IV:1, 75–76 om forskningshistoriken kring bildrelaterade kontinuiteter. 
12 T.ex. Hammars-B (App. III:2.22.3). 
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i det andra som en ängel. Men innebär insikten om tolkningens kontextberoende att vi helt 
enkelt borde avstå från kategoriöverskridande bildundersökningar? 

Figurknoppspännen och fixeringsbilder 
Inom vikingatidsforskningen råder sedan länge traditionen att studera varje föremålskategori 
för sig. Fördelen med ett kategoribundet angreppssätt är att det skapar ett tydligt avgränsat 
område att fördjupa sig i. Avgränsningen kan också vara till gagn under forskarens materialin-
samling – av den enkla anledningen att det är effektivt att lusläsa grävrapporter och 
inventarieförteckningar i jakt på väldefinierade fenomen. Nu visar många exempel hur en ut-
tömmande kategoristudie kan ge hållbara resultat när frågan gäller datering, fördelning eller 
hantverkstraditioner.13 Men för bildrelaterad forskning kan en kategorisk materialindelning 
förvandlas till en bromskloss. Av allt att döma var produktionsförutsättningarna under mel-
lersta vikingatiden sådana att ett fåtal smyckesmeder tillhandahöll ett brett utbud av 
föremålskategorier.14 Situationen bäddar för möjligheten att bildidéer överfördes mellan olika 
föremålskategorier. För att ge ett hypotetiskt scenario, skulle vi kunna tänka oss att 
smyckesmeden formgav ett treflikigt spänne för att sedan kopiera dekoren till en annan 
föremålskategori – låt säga ett ovalspänne. Då bildbärarnas projektionsytor avviker 
sinsemellan krävdes vissa modifikationer för att bilddesignen skulle passa sitt nya underlag. 
Den anpassade designen kvardröjde ett tag inom ovalspännetraditionen där den 
vidareutvecklades i en utdragen kopieringsprocess. I sista steget kopierades den ursprungliga 
men modifierade designen tillbaka till ett treflikigt spänne. Men ett ”typologiskt 
tunnelseende” begränsar chanserna för den forskande att förstå dynamiken bakom 
spännedekorens utveckling, och en studie som fokuserar på bildspråket inom en enda 
spännekategori resulterar i värsta fall i oförklarliga designsprång. För en bättre förståelse av 
mekanismerna bakom bildöverföringen krävs en balansgång. Å ena sidan behöver man identi-
fiera figurer som återkommer på bildbärare som räknas till olika föremålskategorier. Å andra 
sidan måste det också finnas förutsättningar att mellan dessa föremålskategorier etablera ett 
samband som kan förklara det eventuella flödet av bildrelaterade designidéer. 

Som framgår av mina pilotstudier finns ett vikingatida material som fyller just dessa förut-
sättningar – gjutna ”barockspännen” från 900-talet.15 Termen är troligen myntad av Torsten 
Capelle.16 Den betecknar ett gjutet spänne med fastnitade eller medgjutna knoppar med en 
delvis föreställande dekor – vilket ger föremålet en närmast barock skepnad. Av allt att döma 
var termen ursprungligen tänkt som en arbetsdefinition och är därför behäftad med en del 
inkonsekvenser. För det första myntades termen för rundspännen av silver utan hänsyn till 
omständigheten att det finns även andra gjutna spännevarianter som också skulle förtjäna be-
teckningen. För det andra räknas inte heller spännen av pressbleck in i barockspännenas 
grupp, trots att det finns många likheter.17 För det tredje är barock en konsthistorisk term som 
kan ge vilseledande associationer, både i fråga om spännenas kronologiska ställning18 och för 
mitt materialurval. Likväl följer mina publicerade pilotstudier19 det etablerade termbruket. I 
detta arbete bryter jag emellertid med den gamla vanan och introducerar den mer neutrala ter-
men ”figurknoppspänne”. 

I sin bästa form utmärker sig figurknoppspännet genom ett rikt bildspråk bestående av 
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13 T.ex. Thunmark-Nylén 1983; Jansson 1985. 
14 Kap. V:3, 150 om smyckesmedens diversifiering. 
15 Som fotnot 24. 
16 Trotzig 1996, 8. Jfr följande: Lindqvist 1927, 342; Capelle 1962. 
17 Jfr t.ex. Eilbracht 1999. 
18 Jfr Trotzig 1996, 6. 
19 Jfr App. VII:4. 
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a.  

b. 

Fig. 2a. Runt figurknoppspänne som associerar 
Birkaserie II:A (App. III:1.2.46; efter Hildebra
1871); b. Likarmat figurknoppspänne som associer
till Birkagrupp IV (rekonstruktion; jfr App. III:1.1.1).

  
   
djurornamentik och fixeringsbilder. Termen härrör sannolikt från det av tyska verbet vexie-
ren20 och betecknar flertydiga bildkompositioner som kräver noggrant skärskådande från en 
specifik position.21 Med sin tredimensionella karaktär kan figurknoppspännen liknas vid 
interaktiva skulpturer som byter skepnad i takt med att betraktaren byter perspektiv. 
Figurknoppspännets fixeringsbildkompositioner förenar gärna dekorelement från skilda 
spänneavsnitt. Dessa element sammanförs i betraktarens öga med hjälp av snillrika 
perspektivbyten. Inom diskussionen kring vikingatidens bildkonst spelade fixeringsbilder 
länge en undanskymd roll. Det beror sannolikt på omständigheten att de är relativt sällsynta 
utanför praktföremålen, att djurornamentik länge uppfattades som innehållsbefriad dekor22 
och att de ställer frågan om validiteten bakom arkeologernas bildtolkningar på sin spets. Vad 
är egentligen mekanismen bakom vår bildvarseblivning? Frågan är relevant, såväl ur 
vikingatidens insiderperspektiv som ur arkeologens utsidesperspektiv. 

Klinisk forskning, varseblivningspsykologi och antropologisk fältforskning ger vid handen 
att människans bildvarseblivning är en kulturellt betingad process. Den bygger till en början 
på betraktarens beredskap att acceptera bildbäraren som en projektionsyta för meningsfulla 
bildtecken. Själva bilden uppstår emellertid inte i betraktarens öga utan i betraktarens huvud. 
Med detta menas vår varseblivning av bilden är avhängig av hjärnans förmåga att matcha in-
lärda grundmönster med visuell information som fångats in med ögats hjälp.23 Nu är det rim-
ligt att anta vikingatidens teckensystem refererade till en realexisterande livsvärld som vi bara 
känner i fragmentariskt skick. Därför vilar arkeologens bildtolkningar i regel på skakigt 
fundament. Samtidigt kan lösningen inte ligga i att vi ignorerar ett relevant källmaterial som 
öppnar vägen in i vikingatida tankevärldar. Som jag ämnar att visa i det följande, kan man 
komma mycket långt i tolkningen av forntida bilder när man utgår från ett rekonstruerat 
dåtidsperspektiv. 

                                                 
20 Med betydelsen ”att narra”. 
21 Nordensvan 1923, 86. 
22 Jfr Kap. IV:1–2, 73‒74, 84‒86 om forskningshistoriken. 
23 Kap. III:5, 66‒69 om bildvarseblivning och motivigenkänning. 
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Spännegrupp med kategoriöverskridande fenomen24 
Figurknoppspännen förekommer i olika skepnader och fyller delvis olika dräktfunktioner. 
Dels handlar det om ovala figurknoppspännen (Fig. 1a) som höll ihop kvinnans viktigaste 
dräktplagg. Dels har vi mittspännen som enbart användes till kvinnans schal eller kappa, vil-
ket troligen gjorde det mindre omständligt för henne att plocka av det. Dagens arkeologer 
skiljer på tre kategorier av mittspännen.25 Dessa innehåller ett antal spännevarianter som tål att 
betecknas som ”figurknoppspänne”. Den första gruppen består av treflikiga spännen med 
figurknoppar (Fig. 1b).26 Den andra gruppen består av likarmade figurknoppspännen med 
figurknoppar (t.ex. Fig. 2b & 4b) om associerar till Birkagrupp IV,27 närmare bestämt Birkase-
rie IV:A–B & D.28 Den tredje gruppen består av stora rundspännen med figurknoppar. Dessa 
låter sig uppdelas i två sorter. Den första sorten29 (Fig. 2a) har enkla bottenplattor som delvis 
associerar till Birkaserie II:A.30 Dekoren hos den andra sorten31 rundspännen (Fig. 3) påminner 
om den dubbelskaliga Birkaserien II:B32 och om därtill associerade särexemplar.33 Men till 
skillnad från dessa rundspännen konstruerades den aktuella sorten mestadels med reliefknop-
par (med undantag för exemplaret från Småland) – vilket förlänar spännet ett dubbelskaligt 
utseende. Vid sidan av ovalspännen och mittspännen existerar även tre figurknoppspännen 
som inte platsar i någon given mall, nämligen det rektangulära spännet från Birkagrav 557 
samt två nästintill ovala spännen från Oxenvad och Gausel. 

Intressant nog väcker figurknoppsprydda rundspännen återkommande associationer till 
andra spännekategorier. Ett första exempel härrör från Vestervang på Sjælland. 
Spänneexemplaret associerar på det stora hela taget till Birkaserie II:B; dock härmar dekoren 
ett treflikigt spänne (Fig. 3b). Andra exempel på kategoriöverskridande figurknoppspännen 
finns inom Birkaserie II:A (Fig. 2a). Här återger somliga bottenplattor kringelformade  
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24  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Annan spännekategori med figurknoppar: Bj 557 (App. III:1.3.1), Gausel (App. 

III:2.23.1), Oxenvad (App. III:1.3.4). Likarmade spännen med figurknoppar: Birkagrupp IV (App. II:1.2), 
Birkaserie IV:A (App. II:1.2.1), Birkaserie IV:B (App. II:1.2.2), Birkaserie IV:D (Fig. 5; App. II:1.2.4). 
Stora rundspännen: Birkaserie II:A (App. II:2.1.1), Birkaserie II:B (App. II:2.1.1), Birkatyp II:A1 (App. 
II:2.1.1), Birkatyp II:A2 (App. II:2.1.1), Birkatyp II:A3 (App. II:2.1.1), Birkatyp II:A4 (App. II:2.1.1). Med 
figurknoppar: British Museum (App. III:1.2.18, Birkaserie II:A), Ekeskogs (App. III:1.2.20, Birkaserie 
II:A), Finkarby (App. III:1.2.21, Birkaserie II:A), Gnëzdovo-B (App. III:1.2.24, Birkaserie II:A), Helms-
Museum (App. III:1.2.25, Birkaserie II:A), Högby kyrka (App. III:1.2.26, Birkaserie II:A), Jämjö-B (App. 
III:1.2.28, Birkaserie II:B), Småland (App. III:1.2.34, Birkaserie II:B), Storcks samling (App. III:1.2.35, 
Birkaserie II:A), Torsta-A och B (App. III:1.2.39 & App. III:1.2.40, Birkaserie II:A), Vestervang (App. 
III:1.2.42, Birkaserie II:B), Väsby (Fig. 1d; App. III:1.2.46, Birkaserie II:A). Treflikiga spännen: Stokker 
(App. III:2.24.2), Sunnäs (Fig. 1b; App. III:2.24.3). 

25 Capelle 1994. 
26 T.ex. Sunnäs p.g.a. tillverkningstekniska likheter med Jämjö-B och Stokker p.g.a. dekormässiga likheter. Jfr 

fotnot 24 för katalogreferens. 
27 Aagård 1984, ”Typ IV A:1” och ”IV B:1”. 
28  Bakom varje realexisterande spänne finns en designidé. Spännen som går tillbaka till en gemensam design-

idé, men som materialiserades med variationer betecknas som särexemplar. En lös grupp särexemplar 
betecknas som grupp, en närstående grupp särexemplar däremot som serie. Vid sidan av särexemplar finns 
det också spännen som har en standardiserad design. En standardisering innebär att designen hos två eller 
fler spännen förverkligas med nära nog exakt matchning i fråga om dekordetaljer, knutpunktdistanser och 
funktionsandordningar. Sådana spänneexemplar samlas under termen typ. Beteckningen Birkatyp härrör 
från det faktum att man har funnit identiska eller snarlika spänneexemplar på gravfälten kring staden Birka. 
Termen Birkasubtyp betecknar en ny typ som identifierades i förbindelse med denna studie inom en redan 
etablerad Birkatyp. 

29 Stora rundspännen med figurknoppar som associerar till Birkaserie II:A. Jfr fotnot 24. 
30 Jansson 1984b, ”Typ II A”. 
31 Som fotnot 29. 
32 Jansson 1984b, ”Typ II B”. 
33 T.ex. följande: Petersen 1928, fig. 116–117, 121; Paulsen 1933, 44. 
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Fig. 3. Runt figurknoppspänne som associerar till Birkaserie II:B (rekonstruktion; App. III:1.2.44). 
 
gripdjur som samlas kring ett kors.34 Därigenom anknyter de till stora rundspännen som 
räknas till Birkatyp II:A1–A4. Samtidigt föreligger följande dekormässiga och 
tillverkningstekniska index som knyter runda figurknoppspännen till likarmade spännen inom 
Birkagrupp IV:35 

- Likarmade spännen36 konstruerades med nitfästa medialknoppar och proximalknoppar 
(t.ex. Fig. 2b). Detsamma gäller för flertalet figurknoppsprydda rundspännen37 (t.ex. Fig. 
2a & 5a). 

- Medialknoppens allmänform hos likarmade spännen38 (t.ex. Fig. 5) påminner i varierande 
grad om mittprydnaden hos figurknoppsprydda rundspännen (t.ex. Fig. 2a, 4a, 5).39 

- Proximalknopparna hos likarmade spännen inom Birkaserie IV:A återger gripdjur (t.ex. 
Fig. 2b). Bildfiguren återkommer på ett fåtal runda figurknoppspännen inom Birkaserie 
II:A, närmare bestämt på distalknopparna40 (t.ex. Fig. 2a). 

- De nitfästa proximalknopparna hos likarmade spännen inom Birkaserie IV:B återger 
framåtvända landdjur med fyra ben (Fig. 4b). Detsamma gäller för somliga rundspännen41 
(Fig. 4a). De nitfästa proximalknopparna inom Birkaserie IV:D återger ett djur med 
bakåtvänt huvud (Fig. 5). Detsamma gäller för somliga rundspännen inom Birkaserie 

                                                 
34  Helms-Museum, Storcks samling, Torsta-A och Väsby. Jfr fotnot 24. 
35  App. II:1.2. 
36 Birkaserie IV:A–B och D. Jfr fotnot 24. 
37  Dvs. British Museum, Ekeskogs, Finkarby, Helms-Museum, Högby kyrka, Torsta-A och B samt Väsby. Jfr 

fotnot 24. 
38 Birkaserie IV:A–B och IV:D. Jfr fotnot 24. 
39  Dvs. British Museum, Ekeskogs, Finkarby, Helms-Museum, Högby kyrka, Torsta-A och B samt Väsby. Jfr 

fotnot 24. 
40 British Museum, Högby kyrka och Väsby. Jfr fotnot 24. 
41 Torsta-B och Helms-Museum. Jfr fotnot 24. 
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II:A42 (t.ex. Fig. 2a).  

 - Likarmade spännen inom Birkaserie IV:A‒B och D pryds ofta av figurformade 
distalknoppar som är gjutna i ett stycke med bottenplattan (t.ex. Fig. 2b).43 Samma 
tillverkningsteknik observeras på figurknoppsprydda rundspännen inom Birkaserie II:A44 
(t.ex. Fig. 2a & 4a). 

- De nyss nämnda distalknopparna på likarmade spännen inom Birkaserie IV:A‒B och D 
föreställer ofta landdjursprotomer. Detsamma gäller för figurknoppsprydda rundspännen 
inom Birkaserie II:A (t.ex. 4a).45 

- Spännexemplaren inom Birkaserie II och Birkagrupp IV varierar påtagligt i olika 
kvalitetsaspekter.46 

Observationerna väcker misstanken att spänneexemplaren inom Birkaserie II och Birkagrupp 
IV härrör från samma tillverkningstradition samtidigt som de formgavs för olika 
mottagargrupper. Därför utgör de en intressant utgångspunkt för att studera förutsättningarna 
för utvecklingen av bilddesignen och frågan hur bildidéer överfördes mellan olika 
spännekategorier. I skrivande stund saknas i stort sett kategoriöverskridande föremålsstudier 
med vedertagna forskningsfrågor samt en etablerad dokumentationsstandard. Denna brist av 
potentiella förebilder ledde mig in i ett dynamiskt arbetssätt där forskningsfrågorna modifiera-
des konstant.47 

Autopsier 
Förut analyserade jag i första hand bilder.48 Men i mötet med fenomenet ”figurknoppspänne” 
utvecklades auto psin till fundamentet av mitt arbetssätt. Termen avser en ingående skärskåd-
ning av enskilda objekt, stundtals med moderna hjälpmedel.49 Inom ramen för mina pilotstu-
dier återvände jag ständigt till originalmaterialet för få svar på dessa nytillkomna frågor. Som 
resultat reviderade jag arkeologins kvalitetsbegrepp,50 prövade gjutexperiment som metod för 
att leva mig in i smyckesmedens betraktarperspektiv51 och skapade en databas, vilket lade 
grunden för en systematisk utvärdering av mina observationer. Vidare gällde det att utveckla 
en tidsenlig standard för bildåtergivning, analysteckningar och slitagedokumentation. Figur-
knoppspännen är spridda över norra Europa inklusive Ryssland. Därför krävde den aktuella 
studien många forskningsresor till olika museer och privatsamlingar. Samtidigt är spännenas 
tredimensionella dekor svårfångad. Arkeologins traditionella dokumentationstekniker med 
passare, skjutmått och kamera nådde snart sin bortre gräns. Därför testade jag 3D-laserskan-
ning. Pilotstudierna visade att den utgör ett innovativt dokumentations- och analysverktyg 
som gör rättvisa åt figurknoppspännen. 3D-modeller avbildar inte bara originalföremålen, 

                                                 
42 British Museum, Ekeskogs, Finkarby, Gnëzdovo-B, Helms-Museum, Torsta-A och Väsby. Jfr fotnot 24. 
43 Birkaserie IV:A–B & D. Jfr fotnot 24. 
44  Dvs. British Museum, Ekeskogs, Finkarby, Helms-Museum, Högby kyrka, Storcks samling, Torsta-A och B 

samt Väsby. Jfr fotnot 24. 
45 Ekeskogs, Finkarby, Helms-Museum, Storcks samling och Torsta-A. Jfr fotnot 24. 
46 Jfr Neiß 2010a. 
47 Jfr Kap. III:1, 49‒53 om GT. 
48 Kap. I:2, 8‒10 om mina bildbaserade förstudier. 
49 Kap. VI:2, 170‒171 om mina autopsier. 
50 Neiß 2007b; idem 2010a, jfr Kap. IV:2, 88 för sammanfattning. 
51  I enlighet med aktör-nätverksteorin som bereder marken för innovativa och kreativa grepp vid analysen. Jfr 

det följande: Kap. III:4, 63 om metodologi; Kap. IV:2, 94‒96 om smedens perspektiv vid metallgjutningen. 
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Fig. 4a.   
   

utan de öppnar också för nya analysstrategier som skulle ha varit svåruppnådda eller rentav 
ogenomförbara med traditionella medel. Sålunda sattes jag i stånd att genomföra volym- och 
densitetsberäkningar, virtuella tvärsnitt genom arkeologiska föremål i syfte att klarlägga dolda 
samband samt storleksjämförelser genom att överlappa olika modeller. Under mitt 
avhandlingsarbete såg jag därför till att 3D-skanna alla relevanta spänneexemplar, vilket alst-
rade nya forskningsfrågor. Dessa bemöttes i en första omgång inom ett antal publicerade 
pilotstudier.52

Skaldens språkbilder och smyckesmedens bildspråk 
Inom forskningshistoriken associerades skandinavernas djurornamentik vid upprepade tillfäl-
len till skaldisk diktkonst.53 Med detta avses en genre av hyllningsdikter som präglas av intri-
kata mytologiska språkbilder. Konstformen utövades under en lång period som omfattar vi-
kingatiden och den norröna medeltiden. Likväl räknas skaldernas dikter till det äldsta skiktet 
inom skandinavernas daterbara litteratur.54 Mina egna pilotstudier ledde till hypotesen att pro-
duktionsprocessen bakom figurknoppspännets fixeringsbilder liknar produktionsprocessen 
bakom skaldediktningen i kontextuell, kognitiv och i visuell bemärkelse. 
Produktionsförutsättningarna liknande varandra eftersom båda yrkesutövare behövde beskyd-
dare för att kunna skapa veritabla mästerverk. Designprocessen bakom dekorens fixeringsbil-
der uppvisar paralleller till skaldediktningen. Skalden lånar språkbilder från olika håll för att 
plantera dem i nya sammanhang. Smyckesmeden tycks arbeta på liknande sätt genom att låna 
figurer ur den samtida bildkonsten eller att översätta livsvärldsfenomen till spännets bild-
språk. I båda fallen består utmaningen i att pressa in ett stort antal motiv i en snäv ram. Men 
till skillnad från smyckesmedens bildspråk, använder sig skalden av språkliga bilder som 
tvingas in i ett strängt versmått. Dynamiken mellan smyckesmeden och figurknoppspännets 
målgrupp påminner om skaldens interaktion med diktens målgrupp. Av allt att döma blev 
skalderecitationen föremål för en intellektuell tävlan där en skolad publik försökte komma 
underfund med skaldens språkbilder. Publikens största nöje var att gissa sig till den nya figur 
som skalden modellerade fram steg för steg och med hjälp av referenser till det konventio-
nella. Genom att använda sig av ett gåtfullt språk kunde en duktig skald höja spänningen för 
att sedan överraska sina åhörare med en ny helhetsbild. I likhet med skaldepubliken, måste 
                                                 
52 T.ex. Neiß & Wärmländer & Sholts 2012. 
53  Jfr Kap. IV:1, 80‒84 för utförlig redogörelse. 
54  Kap. V, 113 om diktkonst. 
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figurknoppspännets betraktare träna sina sinnen för att lösa bildgåtorna. I båda konstarterna 
består den intellektuella utmaningen i att härleda figurer på en stigande abstraktionsnivå. 
Några skaldedikter påstås ha tagit sin utgångspunkt i ett bildkonstverk, vilket indikerar ännu 
ett möjligt samband mellan bildkonst och diktkonst.55 

3. Om den aktuella studien 
Den här studien riktar sig till läsare från olika vetenskapsgrenar med olika forskningstraditio-
ner. Dessa kan ha olika utgångspunkter när de närmar sig forskningsfrågor av det slag som 
berörs i denna bok. För att skapa jämbördiga förutsättningar inom bokens målgrupp är det 
nödvändigt att redogöra för grundläggande begreppsligheter som utgör en självklarhet för den 
ena läsaren men en nyhet för den andra. En speciell utmaning ligger i att förena avvikande 
terminologier som råder inom olika forskningsdiscipliner. Under djurornamentikens långa 
forskningshistorik har olika generationer av forskare analyserat ett varierat 
undersökningsmaterial utifrån frågeställningar som förefaller lika varierade som själva 
materialet. I bästa fall speglade deras analysmetoder en tidstypisk syn på teori. Många av 
dåtidens teoretiska utgångspunkter framstår som föråldrade idag.56 Likväl äger många av 
dåtidens frågeställningar fortfarande relevans. Figurknoppspännen är speciella i så måtto att 
de utgör en liten och relativt enhetlig materialgrupp som kan blåsa nytt liv i gamla 
forskningsfrågor. Samtidigt väcker figurknoppspännen också nya spörsmål som leder oss till 
vita fläckar på den arkeologiska forskningskartan. Min empiriska datainsamling enligt denna 
multimetodprincip sker dock inte för att testa en teori inom ramen för en kvantitativ studie. 
Istället ligger ambitionen i att generera en ny teori som förklarar parallellerna mellan smycke-
smedens bildspråk och skaldens språkbilder. Metodologin kan beskrivas som informerad GT. 
Termen avser en variant av grundad teori (GT) som brukar etablerade teorier som en 
ögonöppnare för mönster inom materialet som än så länge legat utanför forskningssamhällets 
synfält. Eventuella motsägelser som uppstår genom att kombinera olika metoder uppfattas 
inte som belastning, utan som en potentiell grogrund för tankesprång som kan leda undersök-
ningen in i nya banor. Denna process betecknas som abduktion. Med sin kombination av 
abduktion, empiri, och teoretisk lekfullhet befrämjar informerad GT en behovsanpassad teori-
bildning. Upplägget av det aktuella arbetet vägleds av de samlade erfarenheterna från tidigare 
forskning samt av resultaten från mina egna pilotstudier.57 Denna serie av studier påbörjades 
med en konsthistorisk frågeställning som avsåg bildernas ikonografiska budskap. Men under 
resans gång skedde ett antal kursändringar som ledde mig in i semiotikens och 
kognitionsforskningens farvatten.47 Nu pekar dessa tre farleder inte åt motsatta håll. Medan 
ikonologin placerar bilden i en ideologisk kontext, undersöker bildsemiotiken och 
sociosemiotiken, hur tecknens mening skiftar över tid och rum för att sedan placera det hela i 
ett socialt skeende. Skillnaden mellan forskningsgrenarna ligger framför allt i att den ena har 
en statisk syn på forskningsproblemet medan de två andra har en dynamisk syn. I teorin faller 
det sig därför naturligt att uppfatta semiotiken som en given förlängning av ikonologin.58 Men 
i forskningspraktiken fokuserar ikonologer framförallt på den ikonografiska tolkningsnivån 
(dvs. identifikationen av bildtemat med hjälp av samtida skriftkällor), medan bild- och 
sociosemiotiker lägger tid och möda på kartläggningen av teckensystem. Samtidigt fokuserar 
ingendera disciplin på mekanismen bakom bildvarseblivningen (dvs. hur optiska fenomen 
associeras till en tankefigur) eller spörsmålet hur dessa tankefigurer samspelar med 
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55 Neiß 2009b, 93, 119. 
56 Jfr Kap. IV:1–2, 80‒84, 101‒103 om djurornamentikens och figurknoppspännets forskningshistorik. 
57 Jfr Kap. IV:2, 85‒102 om mina förstudier kring fenomenet ”figurknoppspänne”. 
58 Kap. III:2, 58‒60 med en jämförelse mellan bildvetenskapliga metoder. 
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människans materiella kulturuttryck. Svar på dessa frågor behandlas istället av 
gestaltteoretikernas efterträdare59 respektive av kognitiva lingvister.60 

Mina pilotstudier visade att sökandet efter bildintentionen gagnas av perspektivbyten mel-
lan ikonologi, sociosemiotik och kognitionsforskning. För att skapa ett stadigt fundament för 
dessa observationspunkter måste figurknoppspännet sättas i ett sammanhang. Samtidigt behö-
ver vi ta hänsyn till möjligheten att dekorens funktion och budskap skiftar mellan olika 
kontexter. För att skapa metodisk stringens måste fokus för undersökningen läggas på en ut-
vald kontext. Jag har här bestämt mig för att fokusera på premiären – dvs. tidpunkten då 
smyckesmeden överlämnade sitt nytillverkade spänne till användaren. Arkeologin erbjuder ett 
antal välbeprövade strategier för att rekonstruera smyckesmedens inomkulturella perspektiv 
på spännedekoren vid den aktuella tidpunkten. För det första ger autopsier värdefull 
tilläggsinformation om spännets biografi. För det andra härrör spänneexemplaren i gynn-
samma fall från en fyndkontext som ger kompletterande information om deras vikingatida 
användare.61 För det tredje kan man initiera typologiska analyser av det samlade 
spännematerialet, antingen för att rangordna olika figurknoppspännen efter kvalitet62 eller för 
att identifiera och särskilja olika tillverkningstraditioner.63 Men även om vi lyckas attribuera 
ett antal spänneexemplar till en och samma tillverkningstradition, måste vi fortfarande ta hän-
syn till möjligheten att tillverkarens bildintention ändrades under tidens gång. Därför kan en 
kartläggning av den stegvisa utvecklingen inom figurknoppspännenas bildspråk med hjälp av 
en typologisk studie vara till gagn.64 

Frågeställningar 
Mina pilotstudier ledde till hypotesen att produktionsprocessen bakom figurknoppspännets 
fixeringsbilder liknar produktionsprocessen bakom skaldediktningen, närmare bestämt i 

                                                 
59  Dvs. en grupp av konstvetare och psykologer som var verksamma under sent 1800- och tidigt 1900-tal och 

som inriktade sig på s.k. ”gestaltpsykologi” (Gestaltpsychologie). Kap. III, 66‒69 om bildvarseblivning. 
60 Kap. III:5, 64‒66 om sambandet tankefigurer och materiell kultur. 
61 Jfr Kap. IV:2, 87 om Jämjöspännena. 
62  Som fotnot 50. 
63 Kap. IV:2, 87 om attribuerande analyser. 
64      Ibidem 85 om utvecklingsrelaterade analyser. 

 



 
 

 
 

 
 

–18– 

kontextuell, kognitiv och i visuell bemärkelse.65 Mot denna bakgrund utkristalliserar sig 
avhandlingens huvudfråga: 

Vilka paralleller finns mellan smyckesmedens bildspråk och skaldens språkbilder ‒ och hur 
kan man förklara deras existens? 

Innan huvudfrågan kan besvaras, gäller det att besvara tre spörsmål som formuleras i 
kompletterande syfte: 

STÖDFRÅGA 1: Under vilka kreativa förutsättningar komponerades figurknoppspännets dekor? 
Frågan kretsar kring spännetillverkarens betraktarperspektiv och ligger på det kognitiva, det 
kontextuella och det visuella planet. Den kognitiva aspekten av frågan behandlades inom 
ramen för två utredningar. Den ena baseras på en rekonstruktion av bildbärarnas typologiska 
utveckling (Kap. VII:1), den andra på en ikonografisk tolkning med inriktning på 
bildtecknens konceptuella konnotation (Kap. VIII:1). Den kontextuella aspekten behandlas 
genom en attribuerande undersökning av bildbärarna (Kap. VII:2), den visuella aspekten 
genom en ikonografisk tolkning med inriktning på bildtecknens narrativa konnotation (Kap. 
VIII:1). 

STÖDFRÅGA 2: Vilka sociala kontexter hör figurknoppspännet till? Frågan kretsar både kring 
spännetillverkarens och mottagarens betraktarperspektiv och ligger därmed i första hand på 
det kontextuella planet. Den behandlas genom en föremålsorienterad utredning med fokus på 
bildbärarnas kvalitet (Kap. VII:2). 

STÖDFRÅGA 3: Vilka sorters yttranden kan man spåra i figurknoppspännets dekor? Frågan 
kretsar både kring spännetillverkarens och mottagarens betraktarperspektiv och ligger på det 
kognitiva och det visuella planet. Den behandlas dels genom en sociosemiotisk undersökning 
som fokuserar på tillverkarens och mottagarens resursbruk, dels genom en kartläggning av 
visuella yttranden som blivit rekontextualiserade, dels genom några ikonografiska och 
logografiska tolkningsförsök (Kap. VIII:1‒3). 

Nyss nämnda stödfrågor besvaras inom avhandlingens del 1. 

Del 1 ‒ En multiperspektivisk studie om figurknoppspännen av Birkatyp 
Avhandlingens del 1 består av olika kapitel (Kap.) som inleds med var sin introduktion. KA-
PITEL II redogör för problematiken vid gränsdragning mellan ord, bild och skrift. Betraktelsen 
utmynnar i en arbetsdefinition för högläsning och ekfras. Min multiperspektiviska undersök-
ning av fenomenet ”figurknoppspänne” kräver en grundläggande förståelse av vittskilda 
metodologier med olika teoretisk bakgrund. Dessa introduceras i KAPITEL III. Därpå följer 
avhandlingens forskningshistoriska del som består av två kapitel. I KAPITEL IV undersöker jag 
frågan hur avvikande undersökningsperspektiv påverkat förståelsen av ämnet djurornamentik 
i allmänhet och fenomenet ”figurknoppspänne” i synnerhet. Genomgången görs i syfte att 
identifiera en bärkraftig forskningsstrategi för det aktuella arbetet. KAPITEL V återger en 
genomgång av det aktuella forskningsläget avseende produktionsförutsättningarna för 
djurornamentik och skaldedikter. Detta är vikigt för att få en uppfattning om figurknoppspän-
nets bidrag till diskussionen om vikingatidens konstskapande. Därpå följer avhandlingens 
undersökningsdel. Denna består av fyra kapitel. I KAPITEL VI lanserar jag min undersöknings-

                                                 
65  I denna studie relaterar termen kontext till aspekter av fenomenet ”figurknoppspänne” som associerar till 

mänskliga relationer. Med kognition avses aspekter som står i en förbindelse med tankeprocesser. 
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strategi för att få svar på mina stödfrågor samt ändamålsenliga metoder för detta. Me-
todbeskrivningen berör dels hantverksbaserade tolkningsmodeller, typologier, bildläsningar, 
bildtolkningar och sociosemiotiska resursanalyser. Dels berör den trianguleringen av mina 
undersökningsresultat och en visualisering av den GT-baserade forskningsprocessen som ut-
gör ramverket för min undersökningsstrategi. KAPITEL VII innehåller ett antal typologiska 
analyser av figurknoppspännen. Analyserna klarlägger designutvecklingens dynamik och 
smyckesmedernas arbetsstil. KAPITEL VIII redogör för min sociosemiotiska resursanalys av 
mediet ”figurknoppspänne”. I samband med denna analys ger jag ett ikonografiskt 
tolkningsförslag för spännedekoren med fokus på bildfigurernas narrativa och konceptuella 
budskap. Min analys ger vid handen att figurknoppspännet uppfyller alla förutsättningar för 
att skapa texter. Därför avrundas kapitlet med ett logografiskt tolkningsförslag av några ut-
valda figurknoppspännen. KAPITEL IX visualiserar konceptualiseringsprocessen som leder mig 
från rådata till teori med stöd i en etablerad modell för datagrundad teoribildning. Därpå följer 
en triangulering av undersökningskapitlens resultat. Trianguleringen syftar till att identifiera 
potentiella cirkelslut och eventuella diskrepanser. KAPITEL X inleds med en uppräkning av de 
paralleller mellan smyckesmedens djurornamentik och skaldens dikter som framkommit inom 
ramen för studien. Sedan diskuterar jag tre potentiella förklaringar för dessa paralleller. 
Avhandlingens del 1 avrundas med min datagrundade teori om djurornamentikens signifikans 
som vuxit fram i mötet med fenomenet ”figuknoppspänne” med samt ett personligt resone-
mang kring den vikingatida ideologin som befrämjade skapandet av intrikata dikter och lika 
intrikata bildkonstverk. 

Del 2 ‒ Appendix 
Avhandlingens del 2 består av olika kapitel som betecknas som appendix (App.). APPENDIX I 
är en orientering som konsulteras vid studiet av mina beskrivningar. APPENDIX II innehåller 
typdefinitioner. APPENDIX III består av en utförlig katalog på undersökta föremål som baseras 
på mina autopsiprotokoll samt en katalog på referensobjekt. APPENDIX IV innehåller en 
kartläggning av tekniska fenomen som utgör utgångspunkten för mina överläggningar om 
typologiska metoder (Kap. VI:3) som implementeras vid mina typologiska föremålsanalyser 
(Kap. VII) i avhandlingens del 1. APPENDIX V innehåller en kartläggning av spännedekorens 
bildfigurer, figurkombinationer och bildprocesser och utgör utgångspunkten för mina 
bildrelaterade analyser (Kap. VIII). Avhandlingens del 2 avrundas med ett glossarium (App. 
VI), referenser (App. VII), diagram och tabeller (App. VIII). 





 
 
 
 
 

 
 

–21– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
  

Forntida mediebruk 





 
 

Kap. II ‒ Forntida mediebruk 
 
 

 
 

–23– 

Följande reflektioner är ämnade att uppmärksamma gränsdragningsproblematiken mellan ord, 
bild och skrift som är relevant för avhandlingens resultat. Detta görs med hjälp av kristen 
djurornamentik som delvis äger multimodal potential. Exemplen i fråga erbjuder en provkarta 
på olika uttrycksmedel som gångna tiders människor brukade för att förmedla sina budskap. 
Samtidigt ger det en försmak av min egen analysmetod i Kap. VIII. Eftersom kompositio-
nerna i fråga innehåller ett antal bildfigurer, vars betydelse – helt eller delvis – traderats till 
idag, är de dessutom lämpade för att ifrågasätta den gamla fördomen om djurornamentik som 
meningsbefriad dekor.66 

1. Att ”läsa” djurornamentik 
När dagens forskare diskuterar meningen bakom djurornamentiken, är det inte ovanligt att 
någon slänger in ett välkänt citat av cisterciensermunken Bernhard av Clairvaux67 där han 
ondgör sig över denna sortens bilder (Citat 1). Det råder inget tvivel om att Bernhards kritik 
träffade en nerv bland hans samtida läsare. Men för dagens läsare bereder hans ordval 
tolkningssvårigheter. Enligt somliga ironiserar Bernhard över munkar som hellre kontemple-
rar över djurbilder än det skrivna ordet. Därför används hans citat gärna som ett belägg för 
uppfattningen att medeltidens djurornamentik var en meningsbefriad dekor. En alternativ tolk-
ning som jag vill lyfta fram baseras på omständigheten att verbet legere – enligt medeltidens 
praxis – refererar till högljudd läsning. I förlängningen innebär det att bröderna hellre läser 
bilder än sina böcker.68 Alternativet är tveklöst fantasieggande då det indikerar ett möte mel-
lan bild- och verbalspråk. Samtidigt förblir det oklart hur mötet gestaltade sig enligt dåtidens 
praxis. Fungerade djurornamentiken som bildskrift, eller sökte munkarna snarare efter en 
verbal berättelse som ledsagade dem genom djurornamentikens snårskog? 

Västerlandets dikotomi mellan bildkonst och ordkonst är en relativt modern konstruktion 
som har rötter inom reformationsepoken som befrämjat en ikonoklastisk tanketradition.69 Un-
der antiken och medeltiden uppfattades övergången mellan bild, skrift och verbalspråk som 
flytande. För det första var man van vid att högläsa det skrivna ordet.70 För det andra likställ-
des ord och bilder med effekten av en fullbordad handling.71 För det tredje saknade man en 
klar distinktion mellan bilder och skrifttecken. Förhållandet lämnade spår i terminologin. Det 
forngrekiska verbet grapheïn72 och latinets motsvarighet scribere betyder måla, teckna, rista 
och skriva. Samma tendens skönjas också bortom Medelhavet. Variationer av fornengelskans 
motsvarighet wrítan73 användes både för runinskrifter och dekor. Ett exempel återfinns i Beo-
wulfkvädet där ordet användes vid beskrivningen av ett gammalt svärdshjalt med runor och 
bilder74 – kanske i form av djurornamentik? Terminologins mångtydighet begränsar sig inte 
heller vid materialiserandet av minnen. Latinets verb legere75 refererade både till läsningen av 
skrifttecken och av bildtecken.76 

                                                 
66 Jfr Kap. IV:1, 73‒75 om forskningshistoriken. 
67 (1091–1153); Härdelin 2020. 
68 Borg 1984, 89–90; Camille 1992, 63–64. 
69 Wandhoff 2003, 4–6. 
70 Jfr Raible & Beck 2002a, 308. 
71 Jfr Kap. IV:1, 78, fotnot 363 med litteratur. 
72  Γράφειν; Gemoll 1908, 178. 
73  Bosworth 2014. 
74 Wandhoff 2003, 17–18. 
75  Som fotnot 73. 
76 Wandhoff 2003, 17–20; Beowulf rad 1677–1699. Jfr Hed Jakobsson 2002, 284. 
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Multimodalitetens historia 
Språk kan uttryckas både i tal och i skrift.77 I sin bok Reading Images skisserar Gunther Kress 
och Theo van Leeuwen multimodalitetens historia i väldigt breda drag. Författarna menar att 
verbalspråk och visuellt språk en gång i tiden varit likaberättigade men inkompatibla 
modaliteter ‒ dvs. två åtskilda uppsättningar av materiella resurser som människor använde på 
ett allmänt vedertaget sätt för att skapa mening. Somliga diskurser utkämpades i verbalsprå-
kets arena, andra med hjälp av bilder och tecken. Så småningom började man favorisera 
verbalspråket. Samtidigt förlorade bilderna sin oberoende ställning och användes istället för 
att dokumentera verbala yttranden. Därigenom såddes fröet till skriftspråksmodaliteten.78 
Denna historiska skiss kan med fördel kompletteras genom Walter Ongs reflektioner kring 
skriftens evolution. Ong anser att flertalet alfabetiska skriftsystem utvecklades utifrån 
logografiska skrivsystem ‒ dvs. bildskrifter. Så tog dagens bokstäver (eller grafem) sin början 
i enskilda skrivtecken (=logogram) vilka var för sig representerade ett eget begrepp 
(=morfem) – antingen genom avbildning (=piktogram) eller genom symbolisk association 
(=ideogram). Logografiska skrifter medför både för- och nackdelar. På plussidan erbjuder de 
möjligheten att översätta långrandiga begrepp till kärnfulla tecken. På minussidan ställs 
användarna inför utmaningen att memorera ett konstant ökande antal logogram. Vidare är det 
vanskligt att etablera konventioner som gör rättvisa åt verbalspråkets syntax och grammatik. 
Enligt Ong är det därför föga förvånande att människan prövade nya strategier för att opti-
mera sitt skriftbruk. En av de mer framgångsrika innovationerna gick ut på att associera redan 
etablerade grafem med språkljud (=fonem). Associationen öppnade nya horisonter vid kodifie-
randet av nytillkomna ord. Istället för att skapa nya logogram, kunde 
kommunikationsgemenskapen rada upp väletablerade grafem och återge det aktuella ordet på 
fonetisk väg. Trots detta ledde fonetiseringen av bildtecken inte alltid till en alfabetisering. 
Som stöd för sin tes åberopar Ong Egyptens långlivade hieroglyfer. Systemet bäddar för stora 
tolkningsutrymmen. Skrivaren saknar möjligheten att detaljstyra läsarens interpretation av det 
nedtecknade. Därför betecknar Ong hieroglyferna som ett övergångsstadium mellan bildskrift 
och skriftspråk. En stor fördel med rena bildskrifter ligger i sändarens möjlighet att förmedla 
information över språkgränserna. Som kontrast kräver bruket av alfabetet att mottagaren 
behärskar det bakomliggande verbalspråket. Vidare krävs tre ting för att tala om ett fullvärdigt 
skriftsystem ‒ ett lagringsmedium, en uppsättning minsta basenheter79 samt konventioner för 
återgivandet av ordens grammatiska relation. Bruket av skriftspråk påverkar människans sätt 
att tänka.80 Västerlandets kultur har under århundraden utvecklats i skriftspråkets skugga. Där-
för domineras nutidens diskurser av skriftspråksmodaliteten. Med detta menas att skriftsprå-
kets konventioner påverkar hur vi använder alternativa modaliteter. Det är ett känt talesätt att 
en bild säger mer än tusen ord. Men paradoxalt nog begränsas bildbruket för det mesta till ytt-
randen som låter sig realiseras genom skriftspråk. Inte desto mindre utgör språkmodalitetens 
överordning i förhållande till bildmodaliteten inte någon naturlag. Ett exempel på ett 
likaberättigat bruk av modaliteter kommer från Australien. Här existerade en tradition bland 
urinvånarna att kombinera verbalyttranden med sandteckningar.81 Dock var deras bilder inte 
rena illustrationer av det sagda, utan de levererade grundläggande information som mottaga-
ren behövde för att förstå sändarens budskap. Med andra ord skapade budskapets sändare en 
multimodal text utifrån två komplementära modaliteter. Nu kan man med rätta undra om 
dessa historiska skisser håller för en omprövning enligt nyare
                                                 
77 Jfr Bianchi 2010, 46. 
78 Kress & van Leeuwen 2006, 21–22. 
79  Grafem. 
80 Ong 1982, 94–133. 
81 Som fotnot 78. 
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Citat 1.

forskningsrön. Men det är inte det väsentliga. Skissernas egentliga behållning ligger i den ge-
mensamma kontentan. Människans resursbruk är i ett konstant flöde! Och en blick på det 
forntida Europa ger vid handen att det fanns en tid då västerlandet saknade en universell 
favoritmodalitet som dominerade allt annat. Därför ligger det nära tillhands att närma sig läm-
ningarna efter dåtidens kommunikation med hjälp av en multimodal forskningsansats.82 

2. Resursbruk i kristen djurornamentik 
Den kristna konsten har försett oss med många exempel som belyser den flytande övergången 
mellan bild och skrift. Det som gör följande exempel relevanta är omständigheten att 
djurornamentiken innehåller olika bildfigurer, vars betydelse – helt eller delvis – traderats till 
idag. Därför är de lämpade att ifrågasätta den gamla fördomen om djurornamentik som 
meningsbefriad. dekor. 
 
Runstenen från Grynsta backe 
Ett första exempel på kristen djurornamentik ger den senvikingatida runstenen från Grynsta 
backe (Citat 1 & Fig. 6), som utifrån stilistiska överväganden dateras till andra hälften av 
1000-talet.83 Stenens tillverkare använder både bild- och skriftspråksresursen. Kompositionen 
domineras av två spegelställda och profilsedda banddjur som bär på runinskriften. Dessa 
banddjur hålls ihop av bandslingor. Runstensdjuren inramar ett kors som bärs upp av en 
profilsedd fågel som har tolkats som en örn.84 I normalfallet brukar vart och ett av dessa 

                                                 
82 Jfr Wandhoff 2003, 17, 19–20. 
83 Jfr Gräslund 2006. 
84 Jansson & Wessén 1949, U 629, 66. 
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element uppfattas som en symbol i sin egen rätt. Runstensdjuret associeras med ätten85 och 
visdomen,86 korset med kristendom87 och örnen med evangelisten Johannes.88 Vid sidan av 
dessa konceptuella bildelement innehåller kompositionen även narrativa bildelement.89 Ett 
exempel är bildkompositionens nedre del som återger banddjuren i kombination med två 
människofigurer – den ena med synliga ben, den andra i halvlång klädedräkt, vilket 
traditionellt tolkas som en indikator på en könsskillnad.90 Intressant nog är det vänstra 
banddjuret i färd med att mata det högra djuret med den förmenta mansfiguren som det håller 
i klorna. Denna rörelsevektor betecknar en aktionsprocess. Vidare indikerar klornas hållning 
hos det andra banddjuret att det ämnar återgälda tjänsten. Om läsningen stämmer, kan våra 
banddjur alltså beskrivas som interaktörer. Den lilla mansfiguren är för övrigt uppochned-
vänd, och hans arm- och benhållning indikerar att han kämpar emot. En annan intressant de-
talj i kompositionen är att örnen också håller i de koppelliknande band eller nacktofsar som 
utgår från banddjurens huvuden. Med andra ord har örnen alltså fått ett visst inflytande över 
händelsen i den nedre bildhalvan. I sin diskussion kring runstenar ristade av Öpir gör Lise 
Gjedssø Bertelsen gällande att kompositionen på många runstenar utformats enligt tre princi-
per som också är välkända inom medeltidskonsten.91 För det första har vi en fördelningshie-
rarki92 som yttrar sig i att bildfigurer med hög status placeras uppe och i mitten, samtidigt som 
bildfigurer av underordnad betydelse hamnar längre ned eller i periferin – den s.k. ”hierar-
kiska centralaxeln”. För det andra har vi ett värdeperspektiv, vilket innebär att figurer med 
hög status återges något större än figurer med lägre status.93 För det tredje har vi ett maktper-
spektiv,94 vilket innebär att bildfigurernas återgivningsperspektiv symboliserar olika status i 
förhållande till betraktaren.95 Enligt medeltida bildkonventioner återges överordnade bildfigu-
rer i grodperspektiv och frontalperspektiv, medan underordnade figurer ses i profilperspektiv

                                                 
85 T.ex. Andrén 2000, 13. 
86 Jfr t.ex. Gjedssø Bertelsen 2002, 41, 43–44. 
87 Cirlot 1971, 68–71. 
88 Jfr t.ex. Gjedssø Bertelsen 2002, 15. 
89 App. V:3.1.1. 
90 Jansson & Wessén 1951a, 66. 
91 Gjedssø Bertelsen 2006, 46–50. 
92  Mitt ordval. 
93 Gjedssø Bertelsen 2006, 47–48. Jfr Björkvall 2009, 101 om visuell framskjutenhet. 
94  Som fotnot 92. 
95 Jfr Björkvall 2009, 14, 31, 49, 55, 101. 
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Fig. 6. 

 

eller uppifrån,96 dvs. antingen i fågelperspektiv eller kavaljersperspektiv.97 I fallet Grynsta 
backe verkar det som om tre medeltida principer har kommit till användning för att indela 
figurkombinationen i olika sfärer av dignitet. Således domineras runstenen av korset och 
örnen. Figurkombinationen befinner sig i övre delen av centralaxeln, vilket är det mest 
prominenta stället i kompositionen (=fördelningshierarki), och motiven är dessutom 
förhållandevis stora (=värdeperspektiv). Däremot är det vanskligt att avgöra om 
bildkompositionen ger högre status åt korset eller åt örnen. Till skillnad från korset avbildas 
örnen i profil, vilket skulle kunna kan tas som ett tecken på att man tillskrivit den en något 
lägre status (=maktperspektiv). Även banddjuren återges i profil (=maktperspektiv), samtidigt 
som de placerats längre nedför centralaxeln. Detta talar för att de tillskrivs något lägre status 
än örnen. Men lägst inom hierarkin är de två människofigurerna. De avbildas längst ned på 
centralaxeln (=fördelningshierarki), är minst av alla motiv (=värdeperspektiv), och den nedre 
figuren iförd kvinnodräkt98 återges dessutom i fågelperspektiv (=maktperspektiv). Hur 
samspelet mellan bildfigurerna ska tolkas är en öppen fråga. Ville ristaren Torfast avbilda en 
väv av symboler, en narrativ aktionskedja eller både och? Föreställer mannen och kvinnan två 

                                                 
96  Jfr Gjedssø Bertelsen 2006, 48. 
97  Jfr Kap. VI:4, 203‒205, Tabell 7–8. 
98 Jfr App. V:3.1.1. 
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sagohjältar, eller återger bilden istället förtappade själar som sitter fast i djävulens klor? Är 
fågeln en symbol för den helige Ande? Anspelar kopplen i fågelns klor på omständigheten att 
Gud har släppt lös banddjuren på själarna, eller antyder kopplet snarare att det ligger i hans 
förmåga att rädda dem från evig fördömelse – helt i enlighet med runinskriftens bön ”Gud 
hjälpe hans ande”? Runstenen från Grynsta backe är ett instruerande exempel på hur skapa-
ren av ett bildbaserat yttrande kan beskriva sin version av den mytologiska verkligheten med 
hjälp av bildbaserade uttrycksmedel. Ett första är figurernas aktionsmönster (=narrativa bil-
der) respektive bristen därav (=konceptuella bilder med symbolisk funktion). Ett annat 
uttrycksmedel är fördelningshierarkin, och ett tredje makt- och värdeperspektivet som beskri-
ver bildfigurernas status i relation till varandra. Utöver det behövde runstenens betraktare 
kunna läsa runinskriften för att kunna dechiffrera bildens fulla mening. Detta bäddar i sin tur 
för möjligheten att runstenen från Grynsta backe designats som ett multimodalt objekt. 

Reliefen i Königslutter 
Vårt andra exempel på djurornamentik är en stenrelief från domkyrkan i Königslutter som 
grundlades år 1135.99 Intresset för stenreliefen har tre anledningar. Dels ger den vid handen att 
bildresursen inte bara kan användas för att suggerera fram attityder100 utan också olika grader 
av interaktion med betraktaren. Dels demonstrerar den hur bildformgivaren suggererar fram 
olika grader av distans. Dels är den en bra utgångspunkt för att diskutera stiliseringens effek-
ter. Reliefen ingår i en serie av bilder med olika jaktmotiv (Fig. 7) och visar två motställda 
harar som tagit plats på en liggande mansperson. Traditionellt tolkas manspersonen som en 
jägare som har fällts av sitt eget villebråd. Det dröjde ända till 2000-talet innan bildforskare 
blev varse möjligheten att figurkombinationen designats som fixeringsbild (Fig. 7b). Enligt 
den nya tolkningen bildar hararna en halvfigur som återges i frontalperspektiv. Halvfiguren i 
fråga förenar antropomorfa element i form av ett mänskligt ansikte och zoomorfa drag i form 
av djurhorn och långa öron. Därigenom motsvarar fixeringsbilden den gängse 
djävulsikonografin. Enligt Jürgen Kuck visualiserar fixeringsbilden från Königslutter hur Sa-
tan fäller en syndare genom att förleda honom till jakten istället för ett kontemplativt liv.101 
Exemplet från Königslutter demonstrerar hur man använder återgivningsperspektivet för att 
suggerera fram en känsla hos betraktarna att de står i kontakt med bildfiguren. Formgivaren 
valde här att avbilda hararna i profilperspektiv. För betraktaren innebar detta att man kan 
beskåda hararna utan att känna några motkrav. Med jägaren förhåller det sig lite annorlunda. 
Den återges i halvprofilperspektiv, vilket erbjuder betraktaren att antingen beskåda jägaren 
utan motkrav eller att titta honom i ögonen. Till skillnad från detta återges djävulsfiguren i 
frontalperspektiv, och dess blick riktas rakt mot betraktaren. Det suggererar fram att djävulen 
kräver en reaktion. I västerlandets är det nuförtiden vanligt att använda ansiktsuttryck och 
gester för att specificera kravets natur. Men vad väntar sig djävulen i så fall av betraktaren? 
För att börja med djävulsfigurens klor, så är det tveksamt om vi verkligen har några hållpunk-
ter för en symbolladdad gest. Istället är klorna involverade i en narrativ process102 som innebär 
att djävulen håller jägaren i sitt grepp. Ligger nyckeln alltså i djävulsfigurens ansiktsuttryck? 
Problematiskt nog är dagens betraktare inte utan vidare skickade att tolka signalen. Ansiktsut-
tryck råkar vara komplexa. Även om de till stor del bygger på biologisk grund, är de också 
kulturellt betingade.103 Därför förblir det riskfyllt att mäta djävulsfigurens ansiktsuttryck med 
nutida mått och att uppfatta det som en inbjudande leende. I själva verket handlar det nog om 
                                                 
99  AWG 2020. 
100  Jfr App. V:3.2. 
101  Kuck 2002. Jfr Mahal 1999, 502–503. 
102 Som fotnot 98. 
103 Jfr Ekman & Friesen 1975. 
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Fig. 7. Exempel på återgivningsperspektiv, beskärning, interaktion och kodningsorientering för interpersonella
yttranden; a. Jägare som fjättras av sitt villebråd; b. Fixeringsbild i form av en halvfigur i djävulsskepnad. Relief i
Kaiserdom Königslutter (App. III:2.22.5). Efter Kuck 2002. 

 
 

raka motsatsen. Inom medeltidens klosterkultur uppfattades skrattet nämligen länge som 
syndigt och likställdes med helvetiska egenskaper. Först med återupptäckten av Aristoteles 
skrifter på 1300-talet omvärderades skrattet sakteligen till en grundläggande mänsklig 
egenskap.104 Reliefen i Königslutter ger också exempel på hur bildformgivaren bakom 
djurornamentiken suggererar fram olika grader av distans. Till skillnad från bildfigurerna på 
Grynsta backe, avbildas djävulen nämligen inte som helfigur, utan enbart som överkropp. 
Därmed förefaller Satan stå betraktaren visuellt närmare än hararna och jägaren. En tredje 
anledning till intresset för Königslutter är reliefens stiliserade detaljspråk. Stiliseringen ger två 
effekter. Dels framstår figurernas drag som överdrivna i jämförelse med deras reala 
motsvarigheter inom människornas livsvärld (t.ex. jägarens orealistiskt oproportionerligt stora 
huvud och ögon), dels som lätt abstraherade. Abstraktionen gör bilden multistabil i så måtto 
att betraktaren kan tolka bildelementen antigen som två harar eller en djävul. 

Ljusstaken från Gloucester 
Ett annat exempel på medeltidens djurornamentik är ljusstaken från Gloucester (Fig. 8). 
Kompositionen dateras till 1100-talet och visar hur ett multimodalt konstverk kan gestalta sig. 
Designern använder fyra olika resurser för att förmedla ett mytologiskt budskap. Den första är 
bildresursen. Stakens dekor kryllar av människor, djur och olika slags blandfigurer med posi-
tiva och negativa bibetydelser. Exempelvis finner vi några varelser som upphäver den guda-
givna skillnaden mellan människa och djur. Somliga har rötter i den antika bildkonsten. Andra 
påstås vara motivlån från den germanska och keltiska djurornamentiken, och det ligger nära 
tillhands att de associerades med nya kristna innehåll, närmare bestämt i samband med den 
utdragna hybridiseringsprocessen som gick hand i hand med religionsskiftet.105 Somliga 
bildfigurer ägnar sig åt handlingar, andra framstår som statiska. Ett exempel är ängeln, örnen, 
lejonet och tjuren i mitten av stakens skaft som symboliserar bibelns fyra evangelister. Till 
skillnad från exempelvis runstenen i Grynsta backe är Gloucesterstakens bildyta tredimensio-

                                                 
104 Wilhelmy 2012, 40. 
105 Camille 1992, 10, 19, 70; Hicks 1993, 271–280; Mahal 1999. 
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nell. Detta medför att evangelisternas symboler inte kan ses på en och samma gång. För att bli 
varse alla fyra, måste betraktaren vrida på staken eller röra sig runt den. Med andra ord använ-
der kompositionen i det här fallet rörelse som en resurs för att strukturera bildresursen. Längst 
uppe, vid droppskålen, uppvisar ljusstaken en titulus, dvs. en förklarande inskrift.106 Inskriften 
(Citat 3) återger ett tvåradigt verspar, närmare bestämt ett elegiskt distikon.107 Diktens budskap 
uppfattas traditionellt som nyckeln till ljusstakens bildprogram.108 Den kristna ljussymboliken 
går tillbaka på den neoplatoniska ljusmetafysiken som Augustinus kom att sprida bland 
medeltidens tänkare.109 Ljussymboliken och motsatsspänningen mellan centrum och periferi 
utgör två uttryck för den hierarkiska centralaxeln.110 Sålunda placeras bildfigurer med hög sta-
tus högt upp och centralt, samtidigt som motiv av underordnad betydelse hamnar längre ned 
och i periferin. Samma organisationsprincip implementerades i många medeltida konstverk, 
däribland kyrkans byggplastik och bokkonstens marginalteckningar.111 Traditionellt tolkas 
Gloucesterstakens komposition som en skildring av människans gradvisa färd upp till Gud. I 
samband med det fungerar skriftspråket som semiotisk resurs i så måtto att dikten kastar ett 
förklarande ljus över figurfördelningen på staken. Den fungerar alltså som ett strukturerande 
yttrande i relation till bildresursen. Vid sidan av det skapade den medeltida formgivaren 
alternativa ledtrådar som gagnade betraktare utan läskunskaper.112 Skenet från vaxljuset delar 
bildresursen i mer eller mindre upplysta områden. Den som är förtrogen med den medeltida 
ljussymboliken vet att upplysta bildfigurer äger större dignitet än bildfigurer som gömmer sig 
i skuggorna. Följaktligen fungerar ett brinnande vaxljus på Gloucesterstaken som ännu ett ytt-
rande som strukturerar bildresursen – och detta vid sidan av skriftspråksresursen och 
rörelseresursen. Även om den exakta innebörden bakom många bildfigurer är höljd i historiskt 
dunkel, bär åtminstone några figurer tydliga bibetydelser till goda eller onda makter. På sin 
resa mot Gud (vars närvaro symboliseras av det tända ljuset) behöver människan undervisas i 
evangelierna som representeras av evangelisternas symboler på ljusstakens skaft, halvvägs 
upp mot ljuset. Närmast ljuset, vid droppskålen, finner vi drakar. Dessa fungerar möjligtvis 
som symboler för visdom.113 Samtidigt befolkas stakens skuggsidor av varelser114 som anspe-
lar på olika tabun i det medeltida samhället. 

Ljusstaken från Gloucester visar att bildskaparen kan använda resurser som rörelse, skrift-
språk och belysning för att skapa yttranden som ger struktur åt bildresursen. Omständigheten 
att djurornamentikens betraktare behövde kunna dechiffrera inskriften – alternativt belys-
ningen – för att ta till sig bildens mening bäddar återigen för möjligheten att det rör sig om ett 
objekt med multimodal potential. Medeltidens bildformgivare lämnade oss med ett flertal 
ljusstakar som liknar exemplaret från Gloucester. Men här lyser skriftspråksresursen antigen 
med sin frånvaro, eller så bär exemplaren på en inskrift som verkar sakna samband med 
bildprogrammet.115 Det tydliga samspelet mellan inskrift och bild på Gloucesterstaken väcker 
den spännande frågan om skriftresursens förklarande funktion i dessa fall fylldes genom en 
annan resurs. Mot bakgrund av Bernhards citat framstår verbalspråket som en rimlig kandidat.  

                                                 
106 Jfr Horn Fuglesang 2007, 194. 
107 Vänligt påpekande av Frands Herschend i Uppsala. 
108 Borg 1984, 84, 89; Viegas Wesolowska & Seavers 2008, 57–58. 
109 Lie 1952, 73–74. 
110 Jfr runstenen på Grynsta backe. 
111 Jfr följande: Ganter 1941, 23–28; Viegas Wesolowska & Seavers 2008, 57–58; Camille 1992. 
112 Respektive latinkunskaper. Jfr Bihrer 2004a, 323–324. 
113 Jfr följande: Gjedssø Bertelsen 2002, 40–45; Borg 1984, 89–90. 
114 T.ex. ibidem. Jfr Viegas Wesolowska & Seavers 2008, 57–58. 
115 Jfr Borg 1985, 88. 
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Fig. 8. Ljusstaken från Gloucester (App. III:2.10.1). Efter Viollet-le-Duc 1873. Citat 3. 

  

  

Förvisso skriver Bernhard inte i uttryckliga ordalag att munkarnas högläsningar resulterade i 
dikter av samma sort som Gloucesterstakens inskrift. Ändå måste vi ta denna möjlighet i 
beaktande. 

3. Reflexioner kring ekfraser 
Termen ekfras har sitt ursprung i antikens retorik och är en vidareutveckling av det forngre-
kiska verbet phrazein (φράζειν), som betyder ”att visa, tillkännage, förtydliga”. Förledet ek- 
(ἔκ) betecknar en åtgärd som helt och hållet uppnår sitt mål. Följaktligen betecknar ordet 
inom retorikens sfär ett fullständigt förtydligande. Under tidens gång har det emellertid 
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genomgått en betydelseskiftning.116 Till följd av detta kom ekfras att beteckna en dikt som 
återskapar ett visuellt intryck. Det beskrivna objektet kan exempelvis vara en bild, ett 
konstfärdigt föremål, en person eller ett skeende.117 Denna betydelseskiftning har konsekven-
ser för vår förståelse av den fornnordiska skaldediktningen och diskuteras därför längre fram. 
I fråga om antikens och medeltidens ekfras vore det fel att närma sig ämnet som om det hand-
lat om en universell genre. I stället skiftade ekfrasens natur mellan olika sammanhang. Som 
påpekades förut är ekfras en term med rötter i antikens retorik som kom att leva kvar genom 
den kristna medeltiden. Inom retorikens domän avsåg termen en beskrivning i ordets bredaste 
bemärkelse. Läroböckerna uppmanade talaren att berika sina yttranden med hjälp av en 
visualiseringsteknik, som fick åhörarna att tro att de hade bevittnat det omtalade fenomenet 
med egna ögon. Emellertid tilldelades objektbeskrivande dikter inte någon plats inom retori-
kens teori, trots att de redan är kända från antikens äldsta litteratur.118 Anledningen tycks vara 
den att retorikerna uppfattade objektbeskrivande dikter som en självklar variant av ekfrasen 
som inte krävde någon extra introduktion. Omständigheten att vi idag först och främst 
associerar ekfraser med objektbeskrivande dikter är resultatet av en utdragen 
litteraturvetenskaplig diskussion. Diskussionen medförde en inskränkning av termens 
ursprungliga betydelse så att genrebeteckningen inte längre lämpar sig för att in fånga in 
ekfrasens historiska bandbredd. I sin studie om ekfrasen i den medeltida litteraturen närmar 
sig Haiko Wandhoff problemkomplexet ”ekfras” från två håll. Dels analyserar han samspelet 
mellan olika modaliteter (exempelvis bilder och verbalspråk) hos ett antal ekfraser. Dels 
undersöker han ekfrasens berättartekniska funktion, dvs. ordkonstverkets relation till den 
medföljande ramberättelsen. I samband med sina analyser förordar Wandhoff att forskningen 
borde överge den snäva definitionen av ekfrasen som en objektbeskrivande dikt. Istället borde 
ekfrasen ses som ett ordkonstverk som på ett eller annat sätt anknyter till bildkonventioner. 
Med detta menar han att ekfrasens syftningsobjekt inte behöver finnas på plats för att det ska 
vara tal om ekfras. I stället ska ekfrasen vara ett verbalspråkligt yttrande som appellerar till 
publikens inre öga. Just i detta avseende faller Wandhoffs definition i led med medeltidens 
egen kognitionsteori som återigen letar sina rötter i antikens filosofi. Här uppfattade man bil-
den som grunden till allt tänkande. Människans tankeförmåga ansågs bygga på samspelet av 
tre enheter ‒ förnuft, minne och fantasi (imaginatio; jfr latin imago: ”bild”). Fantasins roll be-
stod i att översätta visuella, verbala och skriftspråkliga sinnesintryck till inre bilder som sedan 
kom att lagras i minnesenheten. Vid hågkomsten av en händelse togs bilderna fram ur minnes-
banken, och fantasin återskapade händelseförloppet genom att rada upp bilderna inför männi-
skans inre öga i en given följd. Utöver det visar Wandhoffs arbete att medeltida ekfraser 
kunde skapa något utöver imaginära bilder. Stundtals ledsagade skalderna publiken genom 
imaginära rum eller landskap.119 Skaldens appell till publikens kinestetiska sinnen påminner 
om ars memoria inom den antika retoriken. Med detta avsågs en minnesteknik där talarna 
associerade sina tankefigurer till olika platser i en specifik lokal. Vid sina framträdanden 
genomvandrade talarna samma lokal i tankarna för att komma åt sina tankefigurer i tur och 
ordning.120 Med andra ord använde talaren i dessa fall det egna rörelsesinnet som minnesstöd 
– själva rörelsen genomfördes dock enbart i tankarna. Inom medeltidens klostermiljö överför-
des denna antika minnesteknik så småningom till nya användningsområden som textläsning 
och teologisk kontemplation.121 Intressant nog praktiserades samtidigt även en som kallades

                                                 
116 Wandhoff 2003, 20. 
117 Jfr följande: Hines 2007b, 149; Horn Fuglesang 2007, 131, 193. 
118  T.ex. Iliaden. 
119 Wandhoff 2003, 4, 16, 20–21, 23‒25, 31. 
120 Jfr Yates 1966, 1–49. 
121 Wandhoff 2003, 14–15, 30, 56, 325. 
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Fig. 9. Kejsare Leo V:s lik bärs genom Skylaporten i Bysans. Vid byggnaden samlas väringagardet som bär på 
olika varianter av sköldar. Miniatyr i Johannes Skylitzes Sýnopsis historiôn. Illustration: Efter BDH 2020. 
 
 
”magisk konst” (ars notoria). Här knöts tankefigurerna istället till abstrakta bildfigurer och 
komplexa diagram. Det är inte klarlagt om den magiska konsten har antika rötter, eller om den  
utgör en medeltida vidareutveckling av minneskonsten. Dock vet vi med säkerhet att kyrkan för-
dömde den eftersom den associerades med det ockulta. 122 I det följande kontrasteras den kon-
ventionella synen på fenomenet som betecknas som bildstyrd ekfras mot en uppdaterad syn som
betecknas som tankestyrd ekfras.  

Bildstyrd ekfras 
För att börja med den konventionella synen, så betraktas ekfrasen som en diktvariant inom 
genren skaldisk hovpoesi, dvs. en hyllningsdikt som riktar sig i första hand till en furste.123 
Drygt tio dikter från norrönt område diskuteras återkommande som potentiella ekfraser.124 
Inom forskningshistoriken har frågan om ett eventuellt traditionssamband med den kontinen-
tala ekfrasen med antika rötter besvarats olika. Vi kan urskilja två huvudsakliga läger. Som-
liga tror på medeltida impulser från det kristna Europa, andra på en genuin fornnordisk 
utveckling. Hallvard Lie favoriserar idén att ekfrasen uppstod spontant på 800-talet genom en 
individuell konstnärsinsats av skalden Bragi enn gamli Boddason.125 Bragi är känd som upp-
hovsman till sköldkvädet Ragnarsdrápa.126 Det faktum att de dikter som Lie identifierar som 

                                                 
122 Yates 1966, 42. 
123 Horn Fuglesang 2007, 203. 
124 Clunies Ross 2007, 162, 164. 
125 Även känd som Brage. Jfr Heusler 1925, 300. 
126 McTurk 2003, 112–13. 
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ekfraser författades på versmåttet dróttkvætt och omständigheten att Bragi råkar vara den för-
sta skald man känner vid namnet, leder Lie till slutsatsen att Bragi måste vara både upphovs-
mannen till skaldernas versmått och ekfrasen genre i Skandinavien. Med andra ord förknippa-
des dróttkvættstilen med ekfrasen från alla första början.127 Samtidigt avfärdar Lie idén om en 
påverkan från kontinenten. I stället uppfattar han den latinspråkiga ekfrasen som en 
parallellföreteelse. Om det nu över huvud taget kan vara tal om impulser söderifrån ska dessa 
ha förmedlats indirekt, närmare bestämt genom det karolingiska bildspråket.128 I linje med 
Lies uppfattning uppmärksammar Signe Horn Fuglesang omständigheten att tituli129 spelade 
en central roll inom den kontinentala bildkonsten. Hon argumenterar därför för ett potentiellt 
samband mellan bildinskrifter och ekfraser på kontinenten och påtalar möjligheten att den 
fornnordiska ekfrasen går tillbaka på en annan tradition.130 Samtidigt ifrågasätts Lies tanke-
gångar från annat håll. Margaret Clunies Ross påminner om det faktum att vi förfogar över 
historiska belägg som tyder på förbindelser mellan skandinaviska och kontinentala eliter un-
der 800-talet, dvs. en personkrets som rörde sig i en miljö där den latinspråkiga ekfrasen 
blommade. Utifrån det sluter hon sig till att impulsen för ekfrasisk diktning kan ha kommit 
söderifrån. Framme på nordisk mark skulle ekfrasen sedermera avancera till pant inom ett ut-
byte mellan skalder och deras beskyddare.131 Skalden förärades en gåva och lovordade i gen-
gäld furstens givmildhet genom att prisa gåvan i högsta ordalag. Men till följd av ekfrasens 
beroende av förkristna kenningar hamnade genren alltmer på undantag i takt med att 
kristendomen vann ny mark.132 Frågan om ekfrasens potentiella referenspunkter vållar källkri-
tiska problem. I likhet med Hallvard Lie uppfattar Signe Horn Fuglesang Ragnarsdrápa som 
en genuin ekfras och antar att dikten inspirerades av en realexisterande sköld.133 Problematiskt 
nog saknar vi emellertid arkeologiska belägg för vikingatida sköldar med figurativ dekor. 
Exempelvis pryddes Gokstadsskeppets rundsköldar av en enkel bemålning. Potentiella rund-
sköldsminiatyrer återger för det mesta abstrakta mönster och något mer sällan djurornamen-
tik.134 Säkra indikationer på en figurativ skölddekor härrör från vendeltiden och medeltiden. I 
det första fallet handlar det om sköldbeslag med djurornamentik. I det andra fallet rör det sig 
om figurer på normandiska och bysantinska bilder. Bayeuxtapeten återger bl.a. scener från 
Williams erövringståg som satte slutpunkten för vikingatiden i England. Här återges somliga 
krigare med långsköldar. Några av dessa sköldar bär på bildfigurer som uppfattas som heral-
diska symboler.135 Manuskriptet Sýnopsis historiôn av den bysantinske historikern Johannes 
Skylitzes136 innehåller informativa miniatyrmålningar. En av dessa påstås återge kejsarens vär-
ingagarde som rekryterades bl.a. av skandinaver. På den aktuella miniatyrbilden bär några kri-
gare på ett antal rund- och långsköldar som eventuellt återger bildfigurer (Fig. 9). Nu skulle 
man kunna tro att arkeologins brist på realexisterande sköldar med narrativa bildkompositio-
ner sätter en naturlig gräns för diskussionen. Inte desto mindre väljer en del forskare att 
parallellisera skölddiktens struktur med bildkompositionerna på hypotetiska sköldar137 och 
använder sedan dessa tankekonstruktioner som ett argument för att avfärda vissa

                                                 
127 Lie 1952, 7, 16–18. Jfr följande: Horn Fuglesang 2002, 136; McTurk 2004, 111–112. För kritik jfr följande: 

Mundal 2002, 152; McTurk 2003, 113–116. 
128 Lie 1952, 24, 53. 
129  Som t.ex. inskriften på Gloucester-staken; Citat 3 och Fig. 7. 
130 Jfr Horn Fuglesang 2007, 217, 219. 
131 Clunies Ross 2007, 173, 176. 
132  Idem 54–55; idem 2007a, 163, 182. Jfr Marold 2000a, 283. 
133 Horn Fuglesang 2002, 132–133. Jfr McTurk 2004, 111–112. som svar på kritiken hos Marold 1986. 
134  Gardeła & Odebäck 2018 med katalog; Pentz 2021 med figurer. 
135 Hines 2007b, 234; Steuer 2004a, 97–101, 105–106. 
136 (1040?–1101?); Weiß 1981, 140–141. 
137 Jfr följande: Würth 2004, 84; Marold 1976, 452; idem 2004, 282; Heslop 2009b, 3. 
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Fig. 10. Potentiell visualisering av Sigurdsagan: Banddjur som genomborras av ett svärd. S.k. ”Andrej 
Bogoljubskijs yxa” med silverplätering och inläggningar av guld (App. III:2.27.1). Illustration: Efter Düwel 
1986.  
 
 
 
sköldbeskrivningar inom litteraturen som påhitt eftersom dessa rymmer alltför många 
bilder.138 Resultatet av denna spekulativa bevisföring139 kan avfärdas i en handvändning om 
man konstruerar en annan hypotetisk praktsköld där formgivaren arrangerade ett hundratal 
miniatyrfigurer till narrativa bildkompositioner. Peter Pentz går en annan väg och tolkar den 
abstraherade dekoren på en sköldliknande amulett från vikingatiden som hjulekrar. Han 
associerar denna bildfigur med kenningen ”mordhjul”140 inom diktkonsten som beskriver en 
sköld. Utifrån detta diskuterar han amuletternas potential som referensobjekt för ekfraser.141 
Samtidigt finns det indikationer att skaldernas ekfraser inte begränsade sig till sköldar och 
deras miniatyrrepresentationer.142 Ett återkommande tema inom sagalitteraturen är skalden 
som inspireras av en väggbonad.143 I den första versionen befaller kung Olav Tryggvason sin 
hovskald att göra en dikt om vad som förefaller vara en bonad. Skalden benämns antingen 
som Þórfinnr munnr144 eller Þormóðr Kolbrúnarskáld.145 Inom dikten refererar skalden bl.a. till 
Sigurds kamp mot draken146 som råkar vara ett återkommande tema i vikingatidens 
realexisterande bildkonst (jfr Fig. 10).147 Den andra version av berättelsen återges i 
Orkneyinga saga. Här utmanas diktaren Oddi av diktarfursten jarl Ragnvald av Orkney148 till 
en skaldeduell som äger rum i juletid år 1148/1149. Dikterna baseras återigen på bildfigurer 

                                                 
138 Marold 2000a, 282–283.  
139 Horn Fuglesang 2002, 132–133. Jfr McTurk 2004, 111–112. som svar på kritiken hos Marold 1986. 
140  Morðhjól; Halldórr skvaldri Útfarardrápa vers 9, jfr Finnur Jónsson 1973a, 459. 
141  Pentz 2021, 1‒4. 
142 Marold 2000a, 282–283. 
143  Följande avsnitt återger Marold 2000b, 282. 
144 (död 1030), Finnur Jónsson 1973a, 292. Flateyarbók, Víðbœtir við Olafs Sǫgo hins helga kap. 8, jfr 

Guðbrandur Vigfússon & Unger 1868, 244. 
145 (ca 997–1030); Nordbø 2019; Olafs saga hins helga kap. 56, jfr Johnsen 1922, 58. 
146 Þorfinnr munnr Lausavísa, jfr Finnur Jónsson 1973a, 292. 
147 Jfr Düwel 1986 för exempel. 
148 Rǫgnvaldr jarl Kali Kolsson (1100?–1158), jfr följande: SPAB 2013d; Thuesen 2014. 
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som jarlen ser på en bonad.149 Ett alternativt referensobjekt för en ekfras figurerar i en populär 
islänningasaga.150 Anekdoten ifråga utspelas på ett bröllop som äger rum under 980-talet i 
hövdingens nybyggda hall (eldhús) som pryds av färgglada träsniderier. Bilderna inspirerar 
skalden Úlfr Uggason till en konstfärdig ekfras som kallas Húsdrápa. Till skillnad från 
ekfraserna som inspirerades av nyss nämnda bonader, har bröllopsdiktens språkbilder bevarats 
till eftervärlden. De handlar om Heimdals och Lokes tvist om smycket Brísingamen, om Tors 
fiskafänge och om Balders bål.151 Tors möte med Midgårdsormen återkommer för övrigt i 
vikingatidens realexisterande bildkonst.152 Vid sin diskussion av nyss nämnda språkbilder 
betonar Edith Marold att skaldens ekfras mindre relaterade till de fysiska bilderna som han 
skådade på huset som till alla tankefigurer” (minni) som bilderna på huset framkallade hos 
honom.153 Ramberättelsens association mellan tankefigurer och en realexisterande byggnad 
leder tankarna till den klassiska minneskonsten.154 Det är frestande att uppfatta anekdoterna 
om ekfrasernas tillkomst som återges av sagaförfattarna som dokumentariska vittnesmål. Men 
man får inte förbise omständigheten att de ingår i litterära konstverk som författades av 
medeltida lärda med en egen agenda.155 Följaktligen förblir det en öppen fråga om 
anekdoterna återger verkliga begivenheter eller vandringsmotiv eller om de utgör litterära 
efterhandskonstruktioner. Därmed ligger anekdoternas behållning för den ekfrasrelaterade 
forskningen framför allt i deras status som mentalitetshistoriska dokument. Enligt denna 
tolkning räknade medeltidens lärda med möjligheten att deras förfäder använde träsniderier 
och bonader som referensobjekt för ekfraser. 

En genomgång av forskningslitteraturen om den nordiska ekfrasen visar på en utbredd 
ambition bland forskarna att rekonstruera utseendet av ekfrasers referensobjekt med hjälp av 
bevarade bilder från annat håll. Länken mellan rekonstruktionerna ligger för det mesta i 
omständigheten att forskarna uppfattar dessa som ”narrativa”. Med detta menas att 
bildkompositionen i fråga återger figurer som står i en dynamisk relation till varandra.156 Ett 
undantag utgör filologen Hallvard Lie som istället söker sig till djurornamentiken ‒ dvs. en 
visuell konstgren som traditionellt förknippas med konceptuella bildfunktioner157 eller 
innehållsbefriade utsmyckningar.158 Enligt Lie ligger gemensamheten mellan diktkonst och 
djurornamentik i deras naturstridiga estetik som skapar intensiva upplevelser med en andlig 
dimension. Vad bildkonstnären uppnår med visuella medel åstadkommer skalden med språk-
liga figurer, däribland kenningar.159 Kenningar gör det möjligt för skalden att ge en suggestiv 
beskrivning av det åsyftade livsvärldsfenomenet (t.ex. en sköld), att imitera dess formspråk 
(t.ex. sköldens runda allmänform) och att intensifiera formspråket (t.ex. genom att förknippa 
fenomenet med mytologiska berättelser som kretsar kring andra runda objekt). 

Själva intensiveringen uppnås på tre sätt. För det första har kenningen en egen 
kvantitetsverkan som bygger på det stora antal substantiv och adjektiv som den förenar inom 
den. För det andra kommer kenningen med massiva mytologiska anspelningar (jfr Citat 4). 
                                                 
149 Orkneyinga saga kap. 89, jfr Guðbrandur Vigfússon 1887, 153–154; Oddi litli Glúmsson Lausavísur, jfr 

Finnur Jónsson 1973a, 509–510; Rǫgnvaldr jarl Kali Kolsson Lausavísur vers 13, jfr Finnur Jónsson 1973a, 
481–482. 

150 Laxdæla saga kap. 29, jfr Bragi Halldórsson et al. 1987, rad 1537–1654. 
151 Schier 1976a; Marold 2000a, 290–291; idem 2004a, 281.  Jfr följande:Neiß 2009b, 93; Heslop 2009b, 1 

avseende datering. 
152 Heizmann 1999. 
153 Marold 2000a, 282. 
154 Jfr ars memoria. 
155 Jfr 109‒112 om sagagenrernas författare. 
156 T.ex. Marold 2000a, 282. 
157  Kap. IV:1, 80–84 om djurornamentik som symbol. 
158     Ibidem, 73‒74 om djurornamentik som dekor. 
159 Lie 1952, 44–45, 47–48, jfr Kap. IV:1, 80–81 för sammanfattning. 
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Citat 4. 

För det tredje skapar kenningen naturstridiga tankefigurer som Lie associerar med fenomenet 
nykrat och som kommer att diskuteras utförligt i ett senare sammanhang.160 Svagheten i Lies 
arbeten ligger dels i hans val att bygga sin bevisföring på känslomässiga argument, dels i 
frånvaron av bildbelägg från vikingatiden. Men som tur är, skärptes beviskraven under tidens 
lopp, och nästa generations forskare eftersträvade tydligare kriterier. Samtidigt tappade man 
dock en av Lies viktigare ledtrådar, nämligen vikingatidens vurmande för naturstridighet. 
Istället för att stanna vid djurornamentikens stiliserade bilder, övergick diskussionens fokus 
                                                 
160 Jfr Kap. V:2, 131‒133 om kenningsbaserade figurkombinationer. 
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numera till vikingatidens textiler och stenhuggararbeten som bevarats fram till idag, t.ex. 
bonader i Osebergsfyndet eller bildstenar på Gotland. Materialgrupperna ifråga präglas för det 
mesta ett förhållandevis naturalistiskt formspråk, vilket forskningssamhället kom att uppfatta 
som ett kriterium på ”narrativa” kompositioner.161 Forskningens nyfunna fokus på 
naturalistiska bilder medförde emellertid också att diktkonstens och bildkonstens gemen-
samma strävan efter onaturlighet gled ur siktet – och därmed också djurornamentiken. För att 
nämna två tänkbara paralleller mellan vikingatidens ekfraser och den samtida bildkonsten, så 
hävdade man exempelvis att båda genrer fokuserar på höjdpunkten inom respektive historia162 
(t.ex. ögonblicket inom myten om Tors fiskefärd, där hans blick möter Midgårdsormens blick) 
och att båda genrer hyllade heroiska livsideal (t.ex. gudens kamp mot universums 
kaosmakter).163 Problemet med ekfraserna ligger emellertid i omständigheten att de erbjuder 
alltför få hållpunkter för att gå den omvända vägen, dvs. att rekonstruera förlagornas 
ikonografi och att jämföra rekonstruktionerna med bevarade bilder.164 Likväl envisades den 
traditionella forskningen kring ekfraser med att ge vikingatidens naturalistiska bildtradition 
företräde framför vikingatidens abstraherade bildtradition i form av djurornamentik.165 
Forskarnas preferens för naturalistiska bilder ledde stundtals till logiska kullerbyttor när de 
analyserade potentiella referenser till djurornamentik (jfr t.ex. följande: Citat 4 ‒ vers 10 & 
Fig. 10). Istället för att göra det närliggande och acceptera verserna ifråga som definitionsen-
liga ekfraser,166 påstod man hellre att det rörde sig om vittnesmål för en grundläggande föränd-
ring inom den skaldiska genren som gick ut på att skalderna började beskriva objekt istället 
för bilder.167 Hallvard Lie tror för övrigt att de bilder som kom att inspirera skaldernas ekfraser 
hade skapats utifrån en äldre eddadiktning.168 Även Margaret Clunies Ross och Signe Horn 
Fuglesang169 förutsätter att verbalberättelsen kom först och driver därmed en logocentrisk 
tolkningslinje. För att uttrycka situationen i semiotiska ordalag, så betraktas 
verbalspråkmodaliteten i detta fall alltså som en överordnad modalitet i förhållande till 
bildmodaliteten.170 Sammanfattningsvis färgas den traditionella diskussionen kring norröna 
ekfraser av antagandet att bilden skulle vara en given utgångspunkt för dikten. Därför beteck-
nas detta scenario som bildstyrd ekfras. 

Tankestyrd ekfras 
Föregående avsnitt listade några kritiska punkter som avser den traditionella synen på ekfra-
sen. En del av denna kritik äger fortfarande giltighet. Kate Heslop konstaterar att diskussionen 
kring vikingatidens ekfraser har avskärmat sig från den parallella diskussionen kring antikens 
och medeltidens ekfraser som pågår inom litteraturvetenskapen.171 Här uppfattas stävan att 
rekonstruera bilden utifrån ekfrasen som gammaldags positivism, och man fokuserar därför 
istället på de tankefigurer som ekfrasen ger upphov till.172 Heslops kritik mot de norröna 

                                                 
161 T.ex. Horn Fuglesang 2002, 131; idem 2007, 172–173, 193; 219–220; Clunies Ross 2007, 176. 
162 Lie 1952, 34–35. 
163 Horn Fuglesang 2007, 216, 219–220. Jfr följande om djurornamentiken: Domeij 2004; idem 2006a, 123, 

126–127; idem 2006b. 
164 Horn Fuglesang 2002, 139. 
165 Jfr t.ex. Clunies Ross 2007, 162. 
166  Dvs. som bildbeskrivningar. 
167 Jfr Clunies Ross 2007, 182. Jfr Heslop 2009a, 13 för alternativa skäl. 
168 Lie 1952, 22. 
169 Margaret Clunies Ross 2007; Signe Horn Fuglesang 2007a, 216. 
170 Även min tidigare forskning byggde på det underförstådda antagandet att bilder enbart återger det som låter 

sig verbaliseras, t.ex. följande: Neiß 2009b; idem 2010a. 
171 Heslop 2009a, 1. 
172 Jfr Wandhoff 2003, 3. 
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filologerna fokuserar på två aspekter. Hennes första synpunkt avser kollegornas troskyldiga 
inställning gentemot dikternas ramberättelser, vilka utan större förbehåll accepteras som genu-
ina skildringar av ekfrasens primära situationskontext. Enligt Heslop har diskussionen skänkt 
för lite uppmärksamhet till möjligheten att det rör sig om litterära påhitt. Men troligen gyn-
nade skriftkulturen litterära utbroderingar som skulle ha varit svårrealiserade inom den äldre 
muntliga kulturen. Så diskuterar Heslop bl.a. potentiella belägg för uppfattningen att 
Húsdrápa-diktens situationskontext i Laxdæla saga skulle vara en litterär efterhandskonstruk-
tion. Heslops andra kritikpunkt avser det hävdvunna genrebegreppet inom den norröna filolo-
gin som hon betraktar som forskningshistorisk skrivbordskonstruktion i brist på en genuin 
norrön motsvarighet. Som ett alternativ till fornnordisternas traditionella tillvägagångssätt im-
plementerar Heslop ett retoriskt och berättarteoretiskt perspektiv med inspiration från vår tids 
forskning kring klassiska ekfraser under antiken och medeltiden. I enlighet med detta 
undersökningsperspektiv avviker hon filologernas praxis att analysera ekfraser utifrån deras 
litterära situationskontexter. Istället riktar hon analysens fokus mot ekfrasens berättartekniska 
funktion. Perspektivbytet leder till två insikter. Dels erbjuder norröna ekfraser i regel minimal 
information om syftningsobjektensutseende. Dels refererar norröna ekfraser gärna till annan 
litteratur, ibland återigen i form av ekfraser.173 I Heslops tycke tillförde medeltidens skriftkul-
tur tre nya berättartekniska funktioner som förut saknades inom skandinavernas diktkonst: 

- Ekfrasen visualiserar historiska händelser som återges i annan litteratur och som har rele-
vans för diktarens samtid. 

- Ekfrasen återspeglar sin litterära situationskontext och tjänstgör därmed som textintern 
projektionsyta. 

- Ekfrasens ramberättelser innehåller protagonister som bevittnar skaldens framförande. 
Därigenom förses läsarna med identifikationsfigurer som gör det möjligt för dem att 
skåda skaldens imaginära referensobjekt.174 

Enligt Heslop kastar den klassiska ekfrasen strålkastarljuset på bildinnehållet, medan 
bildbäraren står i skymundan. Därför finns det sällan skäl att tro att diktaren refererar till ett 
livsvärldsfenomen som hen har framför sig. I Heslops tycke ligger den förbindande länken 
mellan norröna och antika ekfraser främst i omständigheten att diktaren iscensätter imaginära 
objekt och appellerar till publikens inre öga. Ett första studieobjekt för Heslop är skaldedik-
ten. Líknarbraut. Dikten erbjuder publiken möjligheten att identifiera sig med domedagens 
imaginära vittnen och att följa händelseförloppet med deras ögon. Det bör noteras att hon upp-
fattar den aktuella dikten som ett gränsfall inom ekfrasens genre.175 Som kontrast betraktar 
hon skaldedikten Øxarflokkr som ett paradexempel på medeltidens ekfrasiska teknik. Här 
målar skalden Einarr Skúlason upp en imaginär yxa som sedan tjänar som utgångspunkt för 
ett veritabelt fyrverkeri av mytologiska anspelningar.176 Med andra ord förfogar skaldens 
imaginära yxa över ett antal narrativa nischer som var för sig rymmer ett nystan av 
associationer som låter sig rullas ut till en självständig berättelsetråd. Vid sida av guldinlägg 
uppvisar samma yxa även inlägg av silver, och Einarr försummar inte att anspela såväl på 
materialets ekonomiska värde som dess förgänglighet genom att beskriva den som ”börsens 
snö” (Citat 4 ‒ vers 7). Samtidigt beskriver Einarr bara en enda bildfigur på yxan, nämligen 

                                                 
173 Heslop 2009a, 1, 3–4, 6, 10, 13; idem 2009b, 10. 
174 Jfr följande: idem 2009a, 6; Wandhoff 2003, 9–10. 
175 Heslop 2009a, 5–6, 15; idem 2009b, 9; idem 2009c, 383. 
176 Clunies Ross 2005, 129 med hänvisning till Guðrún Nordal 2003: 9–11 och Poole 1982, 129–30. 
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utan ramberättelse. Enligt Heslop förblir det därför en öppen fråga om yxan en gång i tiden 
fungerade som textintern projektionsyta på samma sätt som det var brukligt inom medeltidens 
ekfraser. Däremot är hon benägen att uppfatta skaldedikten Ragnarsdrápa som ett exempel på 
en ekfras som tjänstgör som textintern projektionsyta. Förvisso bevarades även denna 
skaldedikt utan ramberättelse. Likväl traderades en viktig information om diktens ur-
sprungliga situationskontext, nämligen omständigheten att den relaterar till en rundsköld som 
ägts av Ragnar Lodbrok.177 I överensstämmelse med detta avbildar skaldens kenningar 
cirkelformade objekt, däribland Midgårdsormen, Hilds halsring och en militärisk 
försvarsformation. Omständigheten att Bragis Ragnarsdrápa återspeglar sin egen 
situationskontext leder Heslop till slutsatsen att denna vikingatidens äldsta ekfras faller in i 
medeltidens mall för ekfrasen.178 

En annan forskare som belyser den norröna ekfrasen från ett kognitivt håll, är John Hines. 
Till en början diskuterar han ekfrasens roll som textintern projektionsyta. Det förekommer att 
ekfraser som skapas utifrån ett vapen har krigiska innehåll. Hines tror därför att det föreligger 
en kontextuell relation mellan ekfras och dess referensobjekt. Med detta menas att den munt-
liga kulturen tillskrev bildbäraren egenskaper som styrde berättelsens karaktär. Det täta 
förbundet mellan bildbärarens och berättelsens karaktär ledde till att ekfrasen gick i arv 
tillsammans med sitt referensobjekt. Vidare anser Hines det som möjligt att ekfrasen skapade 
sin egen kontext. Med detta menar han alla situationer där ekfrasens syftningsobjekt inte 
fanns tillhanda under diktrecitationen. I dessa fall försåg skalderna publiken med imaginära 
bilder av syftningsobjektet. Dessa imaginära bilder sporrade publiken sedan till produktionen 
av konstfärdiga objekt vilka – i bästa fall – återigen blev syftningsobjekt till nya ekfraser.179 
Hines hypotetiska scenario faller i linje med Hallvard Lies idé om bildkonsten och diktkons-
ten som på en gång både konkurrerande och kompletterande konstformer.180 Likväl återfinner 
man idén om konsternas tävlan redan under antiken.181 Detta föranleder några öppna frågor. Är 
konsternas tävlan ett allmänmänskligt tema, eller importerades den genom av en person som 
fått klassisk bildning? Och räknades importören till medeltidens bildningselit eller till den 
äldre generationen norröna filologer? Med hänsyn till tankefigurernas centrala roll i Heslops 
och Hines reflektioner vill jag beteckna deras innovativa syn som tankestyrd ekfras.  

4. Ekfras och högläsning ‒ En arbetsdefinition 
Inom diskussionen kring skandinavernas ekfraser har man länge bollat frågan om det förelig-
ger ett genetiskt samband mellan den kontinentala och den skandinaviska genren och när den i 
så fall uppträdde för första gången i Norden. Introducerades den ekfrasiska traditionen genom 
tidiga kontakter med kontinentens eliter, anlände den långt senare i förbindelse med kristen 
skriftkultur, importerades den i omgångar, eller uppfanns genren på plats? Analysen ledde till 
tre potentiella paralleller mellan skandinavernas och kontinentens genretraditioner. Ekfrasen 
appellerar till publikens inre öga och ibland också till människans kinestetiska sinnen, den 
skapar imaginära syftningsobjekt med narrativa nischer och den fungerar som textintern 
projektionsyta. Omständigheten att redan den äldsta skaldedikten uppvisar dessa egenskaper 
talar för teorin att ekfrasens genre importerades från kontinenten. Dock indikerar ett 

                                                 
177  Ragnarr Loðbrók. Jfr fotnot 126 för litteratur. 
178 Heslop 2009a, 7, 11–12, 13; idem 2009b, 10; idem 2009c, 4–5. 
179 Jfr Hines 2007, 240–241. 
180 Lie 1952, 27. 
181 Wandhoff 2003, 8. 
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Citat 5. 

närstudium av epigrafiska objekt att skandinaverna praktiserade ekfras redan långt före 
vikingatidens begynnelse. Ett talande exempel är ett bryne från Sageidet i Trøndelag182 med en 
inskrift i äldre futhark, som återger en dikt i versmåttet ljóðháttr, vilken i sin tur refererar till 
brynets funktion.183 Dikten i fråga fyller alla kriterier för att räknas som tankestyrd ekfras, 
närmare bestämt i en tappning som matchas bäst av John Hines definition. Därför förblir 
frågan om ekfrasens uppkomst i Skandinavien öppen för diskussion. När allt kommer 
omkring befinner sig mänskliga kulturer i en konstant process av förändring och förnyelse. 
Det ligger i sakens natur att ett kulturellt uttryck som ekfrasens genre kontinuerligt anpassades 
till samhällets skiftande behov. Därför är det egentligen av underordnad betydelse om 
ekfrasens genre importerades till vikingatidens Skandinavien, om den uppfanns spontant på 
plats eller om har rötter i en äldre regionaltradition. Det viktiga är istället att ekfrasen började 
skörda framgångar inom diktkonsten eftersom den antog en form som svarade på ett aktuellt 
behov inom vikingatidens muntliga kultur. Den traditionella idén om en bildstyrd ekfras som 
dominerar diskussionen inom den norröna filologin är på många sätt problematisk. Dels 
bygger den på ett outtalat antagande att djurornamentikens dominans över förment ”narrativa” 
bilder i det arkeologiska materialet inte återspeglar vikingatidens faktiska förhållanden. Dels 
är definitionen av ekfrasen som en bilddikt illa lämpad att fånga fenomenets essens. Det är 
därför nödvändigt att revidera genredefinitionen från grunden. Det ligger nära tillhands att 
söka stöd i den pågående parallellforskningen om medeltidens litteratur. Här uppfattas frågan 
om ekfrasens referensobjekt och dess exakta utseende som föråldrat. Ointresset beror till viss 
del på litteraturvetarnas forskningsfokus som riktas mot nedskrivningstidens samhälle. Som 
resultat kretsar den ekfrasrelaterade diskussionen kring tankefigurerna som inspirerades av 
ekfrasen. Nu är det sant att skalders dikter från vikingatiden bevarades tack vare en lycklig 
fogning som fick skriftlärda i det medeltida Skandinavien att nedteckna gamla folkminnen. 
Samtidigt bygger vikingatidens muntliga och medeltidens skriftliga kultur på skilda 
förutsättningar. För vikingatidens skalder spelade skriftmediet, av allt att döma, inte någon 
roll. I stället tyder mycket på att man knöt kulturellt relevanta informationer till realexiste-
rande objekt. Ett exempel är Bragis fixering vid sköldens geometriska egenskaper. De 
geometribaserade tankefigurerna i dikten Ragnarsdrápa leder tankarna till medeltidens 
”magiska” minneskonst (ars notoria). Denna åtnjöt ett mycket dåligt rykte bland kyrkans 
skriftlärda – till skillnad från den klassiska minneskonsten med rötter i antikens retorik (ars 
memoria) som gick ut på att knyta minnesbilder till delar av en byggnad, ungefär som i 
ramberättelsen till Húsdrápa (såvida är genuin). Den samlade situationsbilden leder i sin tur 
till den spännande frågan om medeltidens antikvarier sökte tona ned vissa aspekter inom 
vikingatida skalders minnesteknik eftersom dessa framstod som oförenliga med kristen 
mentalitet. Oberoende av hur det förhåller sig med denna sak vet vi att den muntliga och 
skriftliga kulturens medlemmar har olika sätt att tänka. Det är rimligt att anta att vikingatida 
skalders ekfraser i större utsträckning anknöt till realexisterande livsvärldsfenomen än 
                                                 
182 Sageidet (App. III:2.20.12). 
183 Herschend 2020, 82–85, 99. 
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medeltidens ekfraser. Den potentiella preferensen som den äldre muntliga kulturen hyste för 
realexisterande minnesobjekt innebär i sin tur att den hävdvunna frågan om syftningsobjek-
tens utseende inte är felställd – åtminstone inte i princip. 

Med alla pusselbitar på plats definierar jag ekfrasen av den vikingatida skalden som en 
multimodal text som uppstår i en kombination av verbalspråkmodalitet och någon form av 
visuell modalitet. Denna öppna definition löser fyra gamla knutar på en och samma gång. 
Dels räknas s.k. smidesdikter184 bland ekfraserna – förutsatt de framförs i förbindelse med en 
hantverkssyssla (Citat 5–6). Dels tillåter definitionen att ekfrasen går i arv tillsammans med 
sitt referensobjekt. Dels öppnar definitionen för möjligheten att ekfrasens verbala del överförs 
till nya kontexter där den inspirerar publiken till en ”konsternas tävlan”. Dels rymmer 
definitionen för möjligheten att skaldens kenningar ger upphov till tankefigurer som återver-
kar på publikens uppfattning av referensobjektet. I samband med detta kan man överväga tre 
scenarier: 

- Om referensobjektet saknar dekor associeras tankefiguren till referensobjektets allmän-
form och material. 

- Om referensobjektet bär en abstrakt dekor nischas tankefiguren in i referensobjektets geo-
metri. 

- Om referensobjektet bär på en figurativ dekor projiceras tankefiguren på en realexisterade 
bildfigur som därigenom hamnar i fokus för publikens uppmärksamhet. 

Det ligger nära att associera publikens tankefigurer till det fornnordiska ordet minni. Under 
mänsklighetens historia har gränserna mellan ord, bild och skrift varit under konstant förhand-
ling. Det vållar problem när vi ska dra en skiljelinje mellan ekfrasen och högläsning av skrift-
tecken. Heiko Wandhoffs analyser fokuserar på den sortens medeltida ekfraser som – i likhet 
med situationen i Gloucester (Fig. 8) – uppstår ur samspelet mellan bild och inskrift.185 Därför 
lanserar han en ny definition av ekfras som inte exkluderar skrifttecken. I enlighet med det 
nya behovet definierar Wandhoff ekfrasen som ett verbalspråkligt yttrande som uppstår vid 
mötet mellan verbalspråk och andra medier och vars budskap appellerar till målgruppens inre 
öga. Förvisso är denna definition bättre lämpad för en analys av vikingatidens djurornamentik 
än den traditionella. Dock är den långtifrån oproblematisk, eftersom den utgår från en kultu-
rell situation där skriftspråksmodaliteten följde samma regler som idag. Men till skillnad från 
medeltidens bildvärld uppstod vikingatidens djurornamentik i en muntlig kultur med en 
marginell skrifttradition, och det är ingalunda givet att vikingatidens runor användes på 
samma sätt som medeltidens alfabet.186 Samtidigt kan man inte utesluta möjligheten att det 
existerade någon kommunikationsgemenskap som använde piktogram eller ideogram som 
alternativa skriftspråkresurser. Mot bakgrund av detta behöver vi en arbetsdefinition som skil-
jer mellan högläsning från ekfras. Min definition är praxisorienterad. Ekfras definieras som ett 
verbalspråkligt yttrande som uppkommer vid mötet mellan verbalspråk och andra medier och 
vars budskap appellerar till målgruppens inre öga. Med högläsning avses alla försök att voka-
lisera ett skriftligt yttrande som görs i ett medium som lever upp till Walter Ongs kravkatalog  
för ett skriftsystem.  

                                                 
 
 
184 Kap. V:2, 138 om kväden med stilfigurer som refererar tillbaka till smidesprocessen. 
185 Jfr Kap. VI:4, 204 om Gloucesterstaken. 
186 Jfr Bianchi 2010 passim. 
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Min redogörelse om teori och metodologi inleds med reflektioner kring datagrundad teoribild-
ning och möjligheten att använda informerad GT som metodologiskt ramverk för mitt arbete. 
Därefter beskriver jag den teoretiska bakgrunden för mina analysmetoder. Dessa hämtas från 
olika forskningsgrenar och får en ingående beskrivning i Kap. VI. 

1. Datagrundad teoribildning 
GRUNDAD TEORI (GT) är en vetenskaplig metodologi för teoribildning utifrån empiriskt data. 
Ansatsen är i första hand hypotesgenererande och induktiv, till skillnad från den hypotesprö-
vande forskningen som är övervägande deduktiv. Datainsamlandet sker alltså inte främst för 
att testa övergripande hypoteser inom ramen för kvantitativa studier, utan här handlar det om 
kvalitativ forskning. Till användning kommer datagrundad teoribildning framför allt när fors-
kare önskar kartlägga aspekter av mänsklig interaktion som ännu inte är kodade, dvs. 
vetenskapligt begreppsliggjorda och som därmed inte heller kunnat bli föremål för en analys. 
För att använda en metafor, så är det vanskligt att formulera meningsfulla forskningsfrågor så 
länge forskningsområdet utgör en vit fläck på kartan. Här erbjuder den induktiva vägen en 
ingång, då den hjälper oss att formulera frågor som tillåter en första kartläggning av områ-
det.187 Datagrundad teoribildning är kopplad till symbolisk interaktionism, dvs. en 
forskningsinriktning som söker förstå hur social verklighet konstrueras inom ramen för 
mänsklig interaktion. Ansatsen har idéhistoriska rötter i den amerikanska pragmatismen, som 
förkastar synen på kunskap som en samling av objektiva fakta. Istället argumenterar man att 
kunskapsgenerering är en social process. Symbolisk interaktionism har ett uttalat 
aktörsperspektiv. För GT:s vidkommande innebär det bl.a. att den forskande iklär sig rollen av 
deltagande observatör.188 GT ligger alltså i linje med annan kvalitativ forskning där den fors-
kande själv blir ett instrument för datainsamling och analys och där självreflexion spelar en 
central roll.189 GT-metodens innehåll varierar mellan olika tankeskolor och forskningsprofiler, 
och den förändras konstant. KONSTRUKTIVISTISK GT har rötter inom pragmatism och relati-
vism. I motsats till klassisk GT190 betvivlar man att det ligger inom ramen för det möjliga att 
upptäcka data eller teorier. Istället ser man forskarnas roll i ett konstruerande av kunskap som 
sker i växelverkan med forskningsfältet och dess aktörer. Konstruktivisterna erkänner omstän-
digheten att deras egna kunskaper och teoretiska förutsättningar påverkar forskningsprocessen 
och försöker vända detta till sin fördel. Som forskande måste man därför vara tydlig med hur 
ens egna kunskaper och teoretiska förutsättningar påverkar forskningsprocessen. INFORMERAD 
GT, som tillämpas i denna studie, är en vidareutveckling av konstruktivistisk GT. Här relaterar 
man medvetet till äldre upptäckter och teorier inom det aktuella forskningsfältet. Till skillnad 
från klassisk GT anmodas den forskande redan i början av forskningsprocessen att ta del av 
relevant forskningslitteratur. Likväl konsulterar man den inte för att söka tillämpbara 
forskningsparadigm, utan undersökaren gör detta för att vässa sin teoretiska känslighet.191 
Teoretisk känslighet uppfattas i sin tur som en förutsättning för att bli varse de vita fläckarna 
på forskningskartan. Nu bäddar upplägget bakom informerad GT alltid för risken att forskaren 
förleds till att sortera och koda sina data efter föregivna paradigm från litteraturen. Därigenom 
äventyras den konceptualiseringsprocess som utgör grogrunden för nya teorier. Å andra sidan 
behöver undersökaren alltid börja någonstans. Som lösning på dilemmat förordas teoretisk 
pluralism i den mening att alla teorier uppfattas som provisorier med utrymme för förbättring. 

                                                 
187  Guvå & Hylander 2003, 78. Jfr Starrin & Larsson & Dahlgren 1991, 9, 12, 19–20. 
188 Guvå & Hylander 2003, 11, 26, 28; Rogersdotter 2008, 32. 
189 Thornberg 2012. 
190 Jfr Glaser & Strauss 1967. 
191 Som fotnot 189. 
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Av samma anledning förordas teoretisk agnosticism och multimetodprincipen. Undersökaren 
ska försöka att inta olika teoretiska ståndpunkter på en och samma gång och kombinera olika 
datainsamlingsmetoder, även om blandningen leder till motsägelser.192 Enligt Robert Thorn-
berg är teoretisk pluralism en sorts kvalificerad relativism som inte bör förväxlas med vad han 
kallar ”vulgär relativism”. För att åskådliggöra skillnaden åberopar han den indiska liknelsen 
om de sex blinda som försöker komma underfund med det okända fenomenet ”elefant”.193 
Men p.g.a. sina olika utgångspunkter tolkar de sitt undersökningsobjekt som vidskilda ting, 
nämligen ett rep, ett träd, en fläkt, en orm, en vägg, och ett spjut (Fig. 11). Skillnaden mellan 
vulgära och kvalificerade relativister ligger i berättelsens sensmoral. Utifrån vulgärrelativis-
tens ståndpunkt skulle man kunna hävda att alla sex undersökningsperspektiv är lika rätta och 
att det inte spelar någon roll vilken position som observatören intar i relation till objektet. I 
kontrast därtill tolkar kvalificerade relativister samma historia som en illustration av tre kun-
skapsfilosofiska insikter. För det första kan människan aldrig uppnå säkra kunskaper eftersom 
hon är en kontextbunden varelse. För det andra är all kunskap resultatet av sociala processer, 
viket innebär att den behöver revideras fortlöpande. För det tredje leder utbytet mellan de sex 
undersökningsperspektiven till en mer kvalificerad förståelse av undersökningsobjektet. 
Informerad GT uppmuntrar undersökaren att gå till botten med undersökningsrelevanta teorier 
och att skapa sig en uppfattning om bakomliggande ontologier och epistemologier. Men även 
om två teorier har kunskapsteoretiska bakgrunder som visar sig vara svårförenliga, utgör detta 
inte något hinder för att kombinera dem inom samma GT-baserade utredning. Det avgörande 
kriteriet är istället att teorierna bäddar för metoder och begrepp som tillför något för 
forskningsproblemet. I praktiken rör sig den forskande fritt mellan teori och empiri och låter 
den egna förståelsen växa fram successivt. Eventuella motsägelser som uppstår genom metod-
blandningen uppfattas som en tillgång eftersom de indikerar brister inom etablerade teorier 
som behöver överbryggas av undersökaren. I så måtto kan undersökningsupplägget liknas vid 
ett spänningsfält mellan motsatta poler som alstrar tankegnistor vilka styr undersökningen in i 
nya banor. 

Arbetsprocessen inom datagrundad teoribildning är induktiv då forskningsområdet är nytt, 
men deduktiv då de framväxande antagandena testas mot empirisk data. Abduktion är en krea-
tiv process i spänningsfältet mellan induktion och deduktion. Som undersökande testar man 
om den empiriska data som man tagit fram är kompatibel med etablerade teorier och hypote-
ser eller om det är läge för någon form av modifiering av dessa. I samband med detta avkrävs 
man en viss känslighet för datat, utan att för den delen avvisa etablerade teoretiska begrepp. 
Inom GT används teorier inte som instrument för mekanisk hypotesgenerering (som kan vara 
fallet vid deduktion), utan för att spåra mönster som tidigare passerats obemärkta. 
Abduktionsprocessen innebär att man vidareutvecklar äldre kunskap eller att man kombinerar 
gamla idéer på ett innovativt sätt. Ibland händer det också att man gör överraskande upptäck-
ter som leder tankarna i helt nya banor. Sådana vändpunkter betecknas som tankesprång.194 
Det är genom kombinationen av abduktion, empiri, och teoretisk lekfullhet som GT leder till 
en behovsanpassad teoribildning.195 

Abduktionsprocessen vid datagrundad teoribildning är ofta utdragen och repetitiv. Forsk-
ningsproblemet specificeras inte från alla första början. Till skillnad från traditionella 
undersökningar där man börjar med att samla in data enligt en teoretiskt motiverad mall för att 
sedan övergå till analysen, genomförs dessa arbetsmoment inom GT mer eller mindre paral-
lellt. Forskaren ställer fortlöpande frågor till materialet, och dessa frågor fungerar som en

                                                 
192 Starrin 1991 & Larsson & Dahlgren 1991, 34; Rogersdotter 2008, 34–35; Thornberg 2012. 
193  Jfr Saxe 1904. 
194 Rogersdotter 2008, 33–34. 
195 Som fotnot 189. 
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Fig. 11. Parabeln om de sex blinda männen som försöker tolka det okända fenomenet ”elefant”. Illustration av
Maude Hunt Squire. Efter Saxe 1904. 
 
 
katalysator till mönstergenerering. Mönstren begreppsliggörs sedermera med hjälp av olika 
etiketter som kallas koder.196 Undersökarens kodande av mönstren börjar förutsättningslöst, 
men blir så småningom alltmer konceptuellt.197 Vi kan skilja på två kodningsnivåer. Substanti-
ella koder hjälper oss att begreppsliggöra mönster inom den data som tagits fram på empirisk 
väg. Teoretiska koder tillkommer under ett senare undersökningsskede och hjälper oss att 
sammanlänka substantiella koder till övergripande mönster. Dessa övergripande mönster utgör 
i sin tur fundamentet för en ny teori. Inom ramen för sin GT-baserade undersökning relaterar 
den forskande kontinuerligt nyframtagen data till gamla och nya koder och reflekterar på frå-
gan huruvida dessa fyller sin tilltänkta roll. Fungerar mina substantiella koder fortfarande 
som sorteringskriterium? Skapar mina teoretiska koder en sammanhängande bild om hur de 
substantiella koderna hänger ihop? I början av den substantiella kodningen används öppen 
kodning. Här ämnar man att generera en uppsättning samlingsbegrepp som passar ens empi-
                                                 
196 Starrin & Larsson & Dahlgren 1991, 36, 40; Guvå & Hylander 2003, 37. 
197 Som fotnot 189. 
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riska data och som är tillräckligt relevanta för att senare kunna länkas till en teori.198 När man 
börjar skönja konturerna av en teoretisk modell som tycks förenlig med ens empiriska data, 
övergår man till selektiv kodning. Selektiv kodning innebär att man har identifierat en empi-
risk vägvisare (den s.k. huvudvariabeln) som styr ens framtida insamling och sortering av 
data.199 Inom den spiralliknande process som datagrundad teoribildning utgör200 transformeras 
ens frågeställningar successivt inom ramen för en utdragen konceptualiseringsprocess. Som-
liga frågor förlorar betydelse, andra tillkommer och åter andra formuleras om. När man note-
rar att ny empirisk data inte längre leder till nya teoretiska insikter, har man uppnått teoretisk 
mättnad. Då är har det blivit dags att avrunda undersökningen.201 

Vi har redan bekantat oss med GT:s krav på undersökarens deltagande observation.202 Med 
detta menas att forskaren gör sig själv till det främsta instrumentet för datainsamling och ana-
lys. Vid mötet med vikingatidens djurornamentik vållar upplägget emellertid frågetecken. Till 
skillnad från samhällsvetaren studerar arkeologen bara i undantagsfall levande kulturer som 
låter sig kartläggas genom fältintervjuer. Dessutom kvarstår alltför ofta bara fragment av den 
forntida livsvärlden. Som konsekvens avkrävs forskaren omfattande tolkningsinsatser för att 
få materialet att ”tala”. Är det under dessa förutsättningar över huvud taget möjligt att över-
föra samhällsvetarens arbetssätt till arkeologin? I sin GT-baserade studie av förhistoriska spel 
hyfsade Elke Rogersdotter ekvationen genom att påminna om omständigheten att det saknas 
någon grundläggande skillnad mellan samhällsvetenskaplig och arkeologisk datainsamlig.203 
Kort sagt medförde det postmoderna genombrottet att skiljeväggen mellan ontologi och 
epistemologi revs ned. Sedan dess är det allmänt vedertaget att vi som utforskar verkligheten 
också är delaktiga i att skapa den. Som resultat är det legitimt att implementera det GT-base-
rade arbetssättet vid mötet med ett arkeologiskt material. Vidare existerar överlappningar mel-
lan samhällsvetarens och arkeologens undersökningsfält. Inom samhällsvetenskapen studerar 
företrädarna för den symboliska interaktionismen människans beteende utifrån de symboler 
som hon skapar och använder. I samband med detta uppfattas hon i första hand som en språk-
lig varelse. Denna grundsyn banade vägen för klassisk GT . Denna hade en tydlig fokus på 
muntlig kommunikation.204 Likväl är språk bara ett bland många kommunikationsmedier. 
Materiell kultur, som råkar vara arkeologens undersökningsfält, utgör ett annat medium för 
teckenbruk. Förhållandet kan med fördel illustreras genom ett fiktivt exempel. Inom klassisk 
GT konstruerar samhällsvetaren verkligheten i utbyte med levande medmänniskor. 
Undersökarens metadata skapas inom ramen för intervjusituationer där information förmedlas 
från människa till människa. Förmedlingen sker i första hand genom lingvistiska symboler, 
men även andra kommunikationsmedier (såsom kroppsspråk) kan spela en roll. 
Intervjusituationen avkräver undersökaren inlevelseförmåga (=deltagande observation), 
samtidigt som den utgör en viktig del av forskarens konceptualiseringsprocess. Om 
undersökaren upptäcker potentiella luckor i datat fylls dessa genom kompletterande intervjuer. 
Men i vårt fiktiva fall avlider den intervjuade innan studien är avslutad. Därför behöver den 
forskande finna alternativa källor för att fylla informationsluckan. Som tur är, existerar en vi-
deoinspelning från intervjusituationen som ett underlag för nya frågor. Undvek intervjupart-
nern att ge raka svar på någon fråga, och vad beror det på? Råkade undersökaren röra vid ett 
känsligt ämne ? För att få svar på spörsmålen riktar samhällsvetaren uppmärksamheten mot 

                                                 
198 Jfr följande: Starrin & Larsson & Dahlgren 1991, 38, 40, 43; Guvå & Hylander 2003, 37. 
199 Starrin & Larsson & Dahlgren 1991, 41–42. 
200 Jfr Kap. VI:5, 206‒208 om forskningsdynamiken inom GT. 
201 Guvå & Hylander 2003, 37, 78; Rogersdotter 2011, 32–33. 
202 Kap. III:5, 49‒53 om deltagande observation inom GT. 
203 Rogersdotter 2008, 69. 
204 Jfr Guvå & Hylander 2003, 29–30. 
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alternativa källor utöver intervjupartners verbalberättelse och fastnar då på kroppsspråket. Så 
visar videoinspelningen att den intervjuade rodnade påtagligt när den aktuella frågan kom på 
tal. Denna observation har signifikans. Till skillnad från den muntligt överförda berättelsen 
uppstår rodnad i regel oavsiktligt, och den kan därför inte heller manipuleras på samma sätt 
som lingvistiska symboler. Därför räknas den till en annan teckenkategori som kallas index. I 
vårt exempel ger intervjupartnerns kroppsbaserade index en värdefull pusselbit inom 
samhällsvetarens strävan att begreppsliggöra förbisedda fenomen och att bereda vägen för en 
vetenskaplig analys. Nu utgör arkeologens studium av forntidens materiella kultur en extrem 
variant av samma scenario. I likhet med GT-baserade samhällsvetare undersöker arkeologen 
ett fragmentariskt material som behöver rekonstrueras till viss del. På samma sätt som GT-

baserade samhällsvetare använder arkeologen sig själv som ett instrument för datainsamling 
och analys. Därför utgör självreflektion och transparens ledstjärnor inom arbetsprocessen. I 
likhet med GT-baserade samhällsvetare analyserar arkeologen dessutom olika teckenkatego-
rier. Vid undersökningen av ett forntida bildmaterial avses inte bara forntidsmänniskans iko-
ner och symboler som skapades i syfte att förmedla budskap utan också oavsiktliga index.205 
Och slutligen skapar arkeologen ny kunskap i växelverkan med sitt forskningsfält och dess 
aktörer på samma sätt som GT-baserade samhällsvetare. 

 Det är allmänt vedertaget att forntidsmänniskan lämnade livets scen för länge sedan. Lik-
väl befolkas den fortfarande av gamla aktörer i form av föremål och monument. I den 
arkeologiska forskningen har objektens roll omvärderats radikalt under de senaste åren. Enligt 
den nya synen uppfattas objekten inte längre som neutrala redskap i människans tjänst. Istället 
tillskrivs de potentialen att fungera som agenter.206 Potentialen grundar sig på omständigheten 
att människan lever i ett slags dialektisk symbios med föremålens värld. Objekten har en 
kroppslig påverkan på användaren, och denna påverkan determinerar hur individen upplever 
objektet och hur man förhåller sig till sin livsvärld. Ett beprövat sätt för arkeologen att närma 
sig forntiden är att iföra sig forntidsmänniskans roll och att interagera med objekten. Sådana 
rollspel är inte bara förenliga med GT:s krav på deltagande observation, utan de ligger också i 
linje med fenomenologisk och experimentell arkeologi.207 

*** 

Utifrån liknelsen om de sex blinda männen som försöker komma underfund med det okända 
fenomenet ”elefant”, ämnar jag att närma mig fenomenet ”figurknoppspänne” från olika håll – 
närmare bestämt genom att kombinera vittskilda metodologier. Min empiriska datainsamling 
enligt denna multimetodprincip syftar till att generera en ny teori som associerar smyckesme-
dens bildspråk med skaldens språkbilder. 

2. Bildvetenskapliga undersökningsperspektiv 
I enlighet med principerna inom informerad GT vägleds mitt projekt av tesen att forskande 
bör ha ett öppet sinne och låta sitt val av metod och teori styras av det aktuella forskningspro-
blemet – istället för tvärtom.208 Fenomenet ”figurknoppspänne” är nämligen så mångfacetterat 
att ett enda undersökningsperspektiv inte räcker till för att kartlägga alla relevanta aspekter. 
Under projektets gång använde jag mig av olika undersökningsperspektiv som ikonologi, 

                                                 
205 Kap. III:2, 54‒58 om semiotiska teckenkategorier. 
206 Kap. III:4, 62‒64 om objektens agens. 
207 Jfr det följande: Kap. III:1, 49‒53 om deltagande observation inom GT; Kap. IV:2, 94‒96 om arkeologiska 

tillverkningsexperiment. 
208 Jfr Kap. III:2, 50 om teoretisk agnosticism. 
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bild- och sociosemiotik för att närma mig figurknoppspännets visuella dimensioner.209 För att 
läsaren ska kunna följa mitt tillvägagångssätt behöver jag ge en kortfattad introduktion till 
respektive metod och diskutera eventuella överlappningar och motsägelser mellan metoderna. 

Ikonologi 
Ikonologi är en hermeneutisk metod som utvecklades av konstvetaren Erwin Panofsky. 
Nuförtiden betecknas hans metod återkommande som ikonografi, men i det följande bibehålls 
den ursprungliga terminologin. Bildanalysens slutgiltiga mål är att erhålla kännedom om 
underliggande principer som säger något om ideologin som rådde under bildens tillkomsttid. 
Därför behöver man känna till bildens ursprungliga kontext. Nu äger dagens betraktare ganska 
få beröringspunkter med den kultur som producerade bilden. Därför fyller man befintliga kun-
skapsluckor genom intertextuella jämförelser och arkivstudier. Detta sker i förhoppning om 
att komma underfund med tidstypiska bildformler och idealtyper.210 Panofsky genomför analy-
sen av okända bildinnehåll i tre steg. I det första steget, på den s.k. pre-ikonografiska nivån, 
identifieras och beskrivs motivinnehållet på ett formalistiskt plan. Här förlitar man sig på sin 
intuition. Den återkommande referenspunkten för motividentifikationen utgör betraktarens 
egen livsvärld och betraktarens individuella förkunskaper. Det andra analysskedet ligger på 
den ikonografiska nivån. Efterledet ”-grafi‘” anger att analysen sker med fokus på det bild-
liga. Med detta menas att man nu söker identifiera bildtemat, i idealfallet med hjälp av 
skriftkällor. Med andra ord har man som forskande lämnat den rent formella analysen. Det 
tredje analyssteget betecknar Panofsky som ikonologi. Efterledet ”-logi” anger att tolkningen 
syftar till att kontextualisera bilden. Genom detta hoppas Panofsky att nå fram till nya insikter 
om bildens egentliga signifikans. Varför valde bildskaparna vissa  motiv, och vad avslöjar 
motivvalet om deras inre och yttre livsvärld ?211 Panofskys tredelning i pre-ikonografisk, 
ikonografisk och ikonologiska tolkningsskeden låter oss skilja mellan två sorters 
symbolfunktioner. För det första har vi den ikonografiska symbolfunktionen som på det stora 
hela taget motsvarar Peirces idé om ett bildtecken som beskrivs i det följande. För det andra 
har vi den ikonologiska symbolfunktionen som kretsar kring frågan vad bildens helhet 
representerar på ett ideologiskt plan.212 Man skulle också kunna tala om bildens öppna och 
dolda symbolfunktion.213 

Semiotik 
Semiotiken är läran om tecken och teckensystem.214 Forskningsfältet anses ha grundats av 
schweizaren Ferdinand de Saussure och amerikanen Charles Sanders Peirce. Den uppstod 
inom språkforskningen och präglades initialt av en strukturalistisk tanketradition som seder-
mera avlöstes av poststrukturalismen. Strukturalisterna intresserade sig för frågan hur männi-
skor kommunicerar med varandra. Därför dekonstruerade man texter i syfte att kartlägga reg-
ler och koder som sätter medlemmarna av samma kultur i stånd att associera specifika tecken 
med samma mening.215 Peirces och de Saussures semiotiska teorier avviker starkt från var-
andra, och denna skillnad lade grunden för två långlivade tankeskolor.216 I Ferdinand de 
                                                 
209 Jfr ibidem om multimetodprincipen. 
210 Panofsky 1932; idem 1955; idem 1975. Jfr följande: Nöth 2000, 440; Boström 1991, 41–43 om metodens 

relation till hermeneutiken; van Leeuwen & Jewitt 2001, 101, 116. 
211 Panofsky 1955, 51, 66. 
212 Aiello 2006, 96. Jfr Kap. III:2, 54‒55 om konnotation. 
213 Van Leeuwen & Jewitt 2001, 109. 
214 Trabant 1996, 9–11. 
215 Aiello 2006, 90. 
216 Kress & van Leeuwen 2006, 6, 8. 
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Saussures tycke bygger människans association mellan tecknet och det därmed åsyftade 
objektet på ren godtycklighet. Med andra ord bildar tecknet och det betecknade en enhet. 
Hans tvådelade teckenmodell beredde vägen för insikten att språket påverkar människans 
verklighet istället för att enbart återspegla den. En annan av de Saussures insikter handlar om 
tecknets föränderlighet. Tecknets betydelse är inte stabil inom det aktuella teckensystemet, 
utan den omdefinieras kontinuerligt och i relation till andra tecken. Till skillnad från de Saus-
sure räknade Peirce med existensen av en tredje instans som länkar ihop tecknet och det där-
med åsyftade objektet. Hans tredelade teckenmodell kallas därför semiotisk triangel. Termen 
introducerades under tidigt 1900-tal,217 men själva konceptet återfinns redan i antikens filo-
sofi.218 Konceptet kring triangeln tar sin utgångspunkt i vår livsvärld. Människans livsvärld 
består av olika objekt (t.ex. föremål, fakta eller händelser) som vi uppfattar som realexiste-
rande. När vi blir varse ett av dessa objekt, gör vi oss en kognitiv bild – en s.k. interpretant – 
som hjälper oss att begripa objektets väsen. För att kunna förmedla information om objektet i 
fråga till våra medmänniskor, är vi sedan i behov av ett tecken. Tecknet ifråga utgör dock inte 
någon representation av det realexisterande objektet som i de Saussures tvådelade teckenmo-
dell utan det utgår alltid från interpretanten som är hemmahörande i den kognitiva sfären. 
Peirce uppfattade det nyss beskrivna begreppsliggörandet som en motiverad process – och 
eftersom det kan finnas olika motivationer, skilde han på tre teckenformer. Index är ett tecken 
som speglar ett direkt orsakssammanhang. Ett exempel utgör fotspår i snön som gör det möj-
ligt för betraktaren att rekonstruera en händelse (”i natt korsades vägen av en älg”). Vid sidan 
av dessa index som lämnades oavsiktligt, rymmer Peirces modell två teckenkategorier som 
skapas med avsikten att kommunicera. En ikon är en avbildning av objektet. Ett exempel är 
trafikskyltens springande älg som informerar bilisten om omständigheten att den aktuella väg-
sträckan korsas av vilda djur. En symbol är ett godtyckligt tecken som står för något annat. Ett 
klassiskt exempel är älgen i Gästriklands vapen som används som ett tecken för hela landska-
pet. Med andra ord konstruerar Peirce en kognitiv teckentypologi som rymmer ett kontinuum 
av motivationer. I den ena änden av skalan finner vi välmotiverade associationer i form av 
index, i den andra änden associationer som bygger på en ren godtycklighet.219 Ikonens posi-
tion ligger någonstans däremellan. I Peirces modell är personen som avkodar ett tecken lika 
aktiv i teckenprocessen som personen som skapade koden. Därför gör Peirce inte heller någon 
skillnad mellan kodning och avkodning, utan betecknar båda som semios. Semiosen är inte en 
engångshändelse eftersom processen upprepas för varje ny läsning som äger rum. Till följd av 
denna oändliga semios är tecknets innehåll inte heller på förhand given, den befinner sig un-
der konstant omförhandling.220 Det bör noteras att Peirces idé om symbolens konventionalitet 
matchar de Saussures idé om tecknens allmänna godtycklighet. Tillsammans bereder semioti-
kens grundare väg för insikten att förhållandet mellan tecken och innehåll är under konstant 
omförhandling. Omständigheten att teckens betydelse är föränderlig och kontextberoende gör 
semiotiken till en idealisk utgångspunkt för sociala studier. Inte desto mindre förblev semioti-
kens portalfigurer under sina aktiva år uttalade språkvetare som visade påfallande litet intresse 
för ideologier eller bilder.221 

Trots att de Saussure upptäckte tecknets föränderlighet, hanteras tecknen i hans studier av 
teckensystem som statiska enheter. I kontrast därtill inriktde sig hans följare, fransmannen Ro-
land Barthes, på frågan hur tecknets betydelser skiftar mellan olika kulturella kontexter. Inom 
ramen för sina studier granskar Barthes bl.a. förhållandet mellan bildtecken, semios och ideo-

                                                 
217 Ogden & Richards 1989. 
218 Trabant 1996, 23–26. 
219 Kress & van Leeuwen 2006, 8–9. 
220 Fredell 2003, 58; Helmbrecht 2011, 36. 
221 Aiello 2006, 92–94. 
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logi och grundlägger därigenom BILDSEMIOTIKEN. Barthes paradexempel är en fransk pastare-
klam som han söker analysera med hjälp av en lingvistisk modell. Modellen i fråga skiljer 
mellan två nivåer av mening – bildfigurernas denotation (dvs. deras omedelbara mening) och 
bildfigurernas konnotation (dvs. deras symboliska bibetydelse på en ideologisk nivå). Hans 
analytiska uppdelning i två betydelseskikt sätter Barthes i stånd att påvisa att pastareklamen 
inte bara syftar till att återge olika råvaror (=denotation) utan att den dessutom återger en 
specifik fransk idé om Italiens nationalkaraktär (=konnotation) – i det här fallet italienarnas 
påstådda passion att arrangera olikfärgade råvaror till en italiensk nationalflagga. I samband 
med sina analyser diskuterar Barthes också hur de två betydelseskikten påverkar varandra.222 
Ett tillkortakommande vid den första generationens bildanalyser ligger i omständigheten att 
forskarna valde studieobjekt från den egna kulturen som råkade vara relativt lättdechiffrerade. 
Men vad händer när man undersöker bilder från en forntida kultur? Här försvåras 
forskningsuppgiften av tre orsaker. Två av dessa ligger på Barthes denotativa nivå, den tredje 
på hans konnotativa nivå. Dels vållar avvikande återgivningskonventioner (t.ex. i form stilise-
ring och materialval) hinder för igenkänningen.223 Dels händer det att forskarna inte är bekanta 
med det livsvärldsfenomen som återges i bildform. Dels saknar man som forskande ibland 
relevanta tolkningsnycklar för att relatera bildfiguren till någon forntida ideologi. Dessa pro-
blem adresserades av bildsemiotikern Göran Sonesson,224 närmare bestämt vid en analys av 
hällristningar från bronsåldern. På ett analytiskt plan skiljer Sonesson här mellan bildernas 
primära och sekundära ikonicitet. Den primära ikoniciteten klarläggs genom en kontextobero-
ende identifikation av bildfiguren (motsvarande Barthes denotativa tolkningsnivå) – t.ex. 
”antropomorf figur med vingar”. Den sekundära ikoniciteten bestäms genom en kontextbero-
ende tolkning av bildfiguren (motsvarande Barthes konnotativa tolkningsnivå) – t.ex. ”Vö-
lund” ifall figuren uppträder på en vikingatida bildsten225 eller ”ängel” om den anträffas på en 
medeltida kyrkvägg. 

SOCIOSEMIOTIKEN är en forskningsgren som fokuserar på teckenprocesser och som söker 
förklara människans meningsskapande som ett socialt skeende. Forskningsfältet uppstod ge-
nom en syntes av strukturalistisk semiotik och Michael Hallidays systemfunktionella lingvis-
tik.226 Forskningsperspektivet bygger på antagandet att varje text utvecklas för att tillgodose 
ett speciellt kommunikationsbehov. I likhet med bildsemiotikern dekonstruerar sociosemioti-
kern människors yttranden för att komma underfund med koder och regler som styr deras 
teckenbruk. Dock nöjer man sig inte med att kartlägga det aktuella teckensystemet, utan 
klarlägger därutöver textmässiga strategier som syftar till att förmedla specifika betydelser. I 
samband med denna analys tar forskarna hänsyn till tre viktiga insikter. Dels är människors 
bruk av semiotiska resurser ‒ t.ex. i form av bildspråk eller verbalspråk ‒ resultatet av en so-
cial praktik som påverkas av skiftade maktrelationer. Till följd av detta är förutsättningarna 
för mänskliga teckensystem under konstant omförhandling. Dels är semiotiska resurser 
polysemiska. Med detta menas möjligheten att medlemmar av olika samhällsgrupper tolkar ett 
och samma yttrande på olika sätt. Dels leder den ojämna maktbalansen mellan människor till 
att vissa samhällsgrupper åtnjuter tolkningsföreträde i fråga om associationen mellan tecken 
och mening227 – och just här ligger sociosemiotikens potential för forskningen kring forntida 
ideologier. Till skillnad från dagens samhälle drunknade vikingatidens människor troligen inte 
i bilder. Dessutom var resurserna som krävdes för att producera bilder ojämnt fördelade. 

                                                 
222  Ibidem 95–96. Jfr Barthes 1977. 
223 Jfr Kap. VI:4, 203 om kodningsorientering. 
224 Sonesson 1994a; idem 1994b. 
225 Jfr Hammars-B (App. III:2.22.3). 
226  Halliday 1978. Jfr följande: Björkvall 2009, 13; Kress & van Leeuwen 2006. 
227  Aiello 2006, 90, 97–98. 
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Fördelningsfrågan påverkade människors möjligheter att bidra till samhällsdiskursen. Med 
detta avses deras möjligheter att bruka bildresursen och att därigenom påverka reglerna för 
dess användande. I sin idealform bygger mänsklig kommunikation på en ömsesidig önskan att 
göra sig förstådd. Därför använder man kommunikativa resurser som skapar maximal transpa-
rens för sina samtalspartners. Samtidigt råder en ojämn maktfördelning inom samhället som 
medför att somliga personer önskar exkludera andra från sina diskurser. Därför tillgriper en-
skilda grupper resurser som gör deras kommunikation mindre transparent för utomstående. 
Dessa personer står nu inför valet att ignorera yttrandet eller att investera extra energi för att 
bemästra koden.228 Utmaningen inom sociosemiotiken är att utveckla teoretiska och analytiska 
redskap som både förklarar hur meningsskapande går till i ett samhälle och som fångar in 
eventuella förändringar i samhällets sätt att kommunicera. Detta uppnår man genom att 
dekonstruera semiotikernas koncept av koden (dvs. regelverket som kodaren och avkodaren 
förhåller sig till när de kommunicerar med varandra). Detta leder oss vidare till sociosemioti-
kens textbegrepp. Inom lekmannens öron väcker ordet ”text” associationer till skriftspråkliga 
yttranden. Men det är inte vad som avses inom sociosemiotiken. Här ses texten istället som ett 
semiotiskt rum som innehåller en uppsättning kommunikativa resurser som kan tas i bruk för 
att skapa mening. Ett illustrativt exempel är serietidningar. Dessa innehåller bl.a. visuella 
tecken. Men för att ta till sig budskapet, räcker det inte att läsaren kan avkoda det visuella. 
Det krävs också kunskap om läseriktningen. När allt kommer omkring använder seriens ska-
pare inte bara skriftspråks- och bildresursen utan också rörelseresursen för att koda sina bud-
skap. Nu utgör rörelse i normalfallet inte någon resurs som man ödslar mycket tankeverksam-
het på när man bläddrar genom en serietidning. Dock ställs saken snabbt på sin spets när en 
västerlänning bekantar sig med ett mangaalbum från Japan som – i motsats till västerlandets 
konventioner – läses bakifrån och framåt. Ett annat exempel på en text i sociosemiotikens be-
märkelse är en filmsekvens där kodaren kombinerar auditiva resurser (t.ex. musik), visuella 
resurser (t.ex. bilder eller belysning), kinestetiska resurser (t.ex. rörelse), verbalspråkliga 
resurser (t.ex. tal) osv.229 

En design är först och främst en idé i tillverkarens huvud. När designidén materialiseras 
inom ramen för tillverkningen, kompletteras den med materialets bibetydelser. Exempelvis 
signalerar det olika saker om man publicerar samma ordalydelse på morgontidningens debatt-
sida (=inflytande, konformitet osv) eller som anonymt klotter på husväggen (=maktlöshet, 
revolt osv). Vidare erbjuder valet av mediet olika resurser (t.ex. tryckeriets typsnitt eller 
sprayfärgens lukt) som påverkar kommunikationen mellan sändare och mottagare. Det är lätt 
hänt att missa ett politiskt yttrande (t.ex. avseende bostadsbristen) när den realiseras i tidning-
ens sedvanliga typsnitt. Emellertid är det mycket svårare att ignorera samma budskap om det 
lämnas på den egna husväggen och därtill med illaluktande färg.230 Slutligen får vi ta hänsyn 
till möjligheten att materialiseringen av designidén (t.ex. i form av ett skriftspråkligt yttrande) 
leder till designändringar – exempelvis när vår fiktiva klottrare upptäcker att sprayens färg 
kontrasterar mot väggens färg, viket leder till att hen brukar färgresursen medvetet för att göra 
yttrandet extra iögonfallande. Sett med sociosemiotiska ögon kan medier som dagstidningar 
och klotterväggar indelas i tre kontextuella sfärer. Den innersta sfären betecknas som mediets 
semiotiska kontext. Sfären rymmer ett antal resurser. Med detta menas olika uttrycksmedel 
(t.ex. bilder, material, skrift eller lukt) som står människan till förfogande för att formulera 
sina yttranden. Nästa sfär är mediets interaktionella kontext. Den innesluter såväl yttrandet 
som yttrandets situationskontext. För att förstå ett yttrande till fullo behöver man alltid se det i 
sitt sammanhang. Så visar vår dagliga erfarenhet att samma ordalydelse kan få helt olika 
                                                 
228  Kress & van Leeuwen 2006, 13. 
229 Jfr Bianchi 2010, 42, 224. 
230 Jfr följande: Kress & van Leeuwen 2001, 21; Bianchi 2010, 41 inklusive fotnot 11 och 46. 
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betydelser utifrån kontexten. T.ex. upplevs parollen ”krossa kapitalet” mycket mer hotfullt när 
det lämnar dagstidningens offentliga sfär och kombineras med skadegörelse på adressatens 
personliga egendom. För att fånga in denna realitet inkluderar den sociosemiotiska analysen, 
åtminstone i idealfallet, alla mänskliga interaktioner som kringgärdar mediet i fråga. Det beror 
på att interaktionsmönstret påverkar hur människor använder mediets semiotiska resurser för 
att formulera sina yttranden. Impulsen att spreja politiska budskap på hyresvärdens husvägg 
uppstår inte i tomma intet. Istället reagerar klottraren på något som hen har observerat på an-
nat håll (t.ex. på en ”legal” klottervägg). Sett i detta ljus utgör varje klotter ett led i en utdra-
gen interaktionskedja. Mediets tredje sfär är den praktikrelaterade kontexten. Det ligger i sa-
kens natur att människors interaktionsmönster drivs av annat än bara stundens ingivelse. För 
det mesta förutbestäms våra val av specifika kommunikationsmedier av en rådande praktik 
inom samhället (t.ex. sabotage som protestform). För klottrets vidkommande betyder det helt 
enkelt att det finns en grogrund för att skapa illegalt klotter (t.ex. ökande klyftor mellan be-
suttna hyresvärdar och trångbodda ungdomar). För det första uppfattar klottrets formgivare 
husets väggar som ett särskilt bra medium för att kommunicera något. För det andra har 
klottrarnas lilla krets etablerat konventioner som hjälper dess medlemmar att hitta 
ändamålsenliga uttryckssätt.231 Inom sociosemiotiken råder uppfattningen att en diskurstradi-
tion som en gång i tiden formulerats inom ett specifikt medium (t.ex. dagstidningen) kan fort-
sättas inom ett annat medium (t.ex. husväggen). En systematisk analys av olika genrer från en 
och samma kultur bäddar sålunda för två insikter. För det första kan vi ta reda på om det fanns 
kulturella preferenser för en specifik resurs. För det andra kan vi identifiera skiften inom kom-
munikationsgemenskapens preferenser (t.ex. från dagstidning till husvägg) och söka efter 
tänkbara förklaringar (t.ex. en minskande representation inom traditionella medier samt en 
avtagande samhörighetskänsla med husägaren som får den trångbodda ungdomen att gripa till 
sprejburken). I sista konsekvens speglar människors val av kommunikationsresurser inte bara 
en rådande status quo i kommunikationsgemenskapen, utan den speglar också samhällsdiskur-
sens riktning (t.ex. från samförstånd till konflikt). När vissa grupper ändrar sitt resursbruk kan 
detta få konsekvenser för den rådande ideologin (t.ex. från folkhem till klassamhälle). Därför 
ligger det alltid nära tillhands för sociosemiotikern att identifiera vilken samhällsgrupp som 
formulerade reglerna samt att undersöka hur reglerna förmedlades och modifierades under 
tidens gång.232 

Bildvetenskapliga metoder i jämförelse 
Relationen mellan ikonologi och semiotik har värderats olika. Somliga tolkar Panofskys 
ikonologi som en föregångare till Barthes bildsemiotik. Andra uppfattar den som en egen vari-
ant av visuell semiotik.233 Förvisso finns det en klar skillnad mellan undersökarnas målsätt-
ningar. – Medan Barthes ämnar klarlägga mekanismerna bakom meningsskapandet, vill Pa-
nofsky förstå bildens mening i den kultur som producerade den. – Men det finns också två 
centrala gemensamheter: 

- Båda forskare utvecklade metoder för att skilja mellan olika betydelselager. I samband 
med det matchas Panofskys pre-ikonografiska tolkningsskede i stora drag av Barthes 
denotativa tolkningsnivå (som syftar till att klarlägga det som Göran Sonesson betecknar 
som bildens primära ikonicitet) och Panofskys ikonografiska tolkningsskede av Barthes 

                                                 
231 Jfr överläggningarna om runstensmediet hos Bianchi 2012a, 18, 32, 42–44 med följande: Karlsson 2007; 

Spurkland 2011, 228–229. 
232 Aiello 2006, 90, 98–99. 
233 Nöth 2000, 440. 
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konnotativa tolkningsnivå (som syftar till att klarlägga det som Sonesson betecknar som 
bildens sekundära ikonicitet).234 

- Bildsemiotikern Sonessons arbeten visar att bildens primära ikonicitet alltid bygger på en 
individuell förförståelse. Dock genomförs identifikationer inom klassisk ikonologi och 
klassisk bildsemiotisk på ett intuitivt sätt som ter sig ganska naivt när man mäter det med 
dagens mått. Eftersom Barthes tillhör samma kultur som tillverkarna av hans undersök-
ningsmaterial, faller det sig naturligt för honom att tolka bilderna med hjälp av sin 
personliga livsvärldserfarenhet. I kontrast därtill fokuserar Panofsky på bildkonstverk 
från förfluten tid. Därför förordar Panofsky intertextuella jämförelser och arkivstudier för 
att uppnå en djupare förståelse. Likväl baseras motividentifikationen inom hans metod på 
den enskilda forskarens konnässörskap. 

Det är frestande att uppfatta sociosemiotiken som ikonologins naturliga förlängning. Ikonolo-
ger vill placera bilden i en ideologisk kontext, sociosemiotiker i ett socialt skeende. Därutöver 
lägger sociosemiotikern särskild vikt på frågan hur människors val av kommunikationsresurs 
påverkar samhällsdiskursen i stort. För att särskilja ikonologins och sociosemiotikens målsätt-
ningar ligger det därför nära till hands att tala om ett ”statiskt” och ett ”dynamiskt” undersök-
ningsperspektiv. Inom strukturalismen uppfattas teckensystem som resultat av ett 
samhällskontrakt som går ut på att kommunikationsgemenskapens medlemmar vill förstå var-
andra. Följaktligen låtsas de forskande som om teckensystemet vore fruset i tiden och nöjer 
sig med att klarlägga dess koder.235 Strukturalismens statiska syn kompletteras av 
sociosemiotikens dynamiska syn. Här betraktas teckensystemet som något som är under kon-
stant omförhandling. Därför ses alla teckenrelationer som konventionella. Detta innebär för-
visso ett klart avsteg från Peirces gamla idé om motiverade bildtecken.236 Men det får 
uppbackning av kognitionsforskningen där man kunnat visa att ikoniska teckenrelationer till 
viss del bygger på liknande associationer som symboliska teckenrelationer.237 Allt som allt le-
der min jämförelse av ikonologins, bildsemiotikens och sociosemiotikens forskningsgrenar till 
två insikter. För det första täcker allihopa samma betydelselager. Därför är det rimligt att lik-
ställa det pre-ikonografiska respektive det ikonografiska tolkningsskedet inom klassisk ikono-
logi med den denotativa respektive konnotativa tolkningsnivån inom klassisk bildsemiotik. 
För det andra kompletterar forskningsgrenarna varandra i viss utsträckning. Ikonologer, 
bildsemiotiker och sociosemiotiker kopplar visuella uttryck allesammans till en rådande ideo-
logi. Men medan den förstnämnda gruppen intar ett statiskt undersökningsperspektiv vid 
analysen av sitt material, tillämpar den sistnämnda gruppen ett dynamiskt undersökningsper-
spektiv och sätts därigenom i stånd att spåra eventuella förändringar inom samhällsdiskursen. 
Medan Barthes bildsemiotiska metod når sina gränser vid mötet med bilder från främmande 
kulturer, förutsätter Panofskys ikonologi behovet av kompletterande kontextstudier. 

*** 

Insikterna från bildvetenskapens ikonologi och bildsemiotik samt från språkvetenskapens 
sociosemiotik hjälper mig att kartlägga spännedesignernas resursbruk och att tolka deras 
bildbaserade budskap. Överlappningarna till trots lämnar alla tre metodologier en blind fläck 
som avser den grundläggande frågan hur man identifierar bildmediets bildfigurer innan man 
                                                 
234 Jfr följande: Leeuwen & Jewitt 2001, 2–3, 100, 117; Aiello 2006, 96; Helmbrecht 2011, 36–38, 407 om Pa-

nofsky och Sonesson. 
235 Aiello 2006, 90, 98–99. 
236 Kress & van Leeuwen 2006, 7–12. 
237 Hutchins 2004, 1560. 
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börjar tolka deras innehåll. Sålunda kommer jag längre fram ägna mig åt ämnet hur dagens 
forskare kan kvalitetssäkra sin datainsamling när de ger sig in i förhistoriska bildvärldar.238 

3. Typologiska undersökningsperspektiv 
Typologiska studier syftar till en klassifikation av arkeologiskt material och skapar därigenom 
ett tolkningsunderlag för diverse frågeställningar.239 Inom ramen för min studie kring fenome-
net ”figurknoppspänne” delar jag in spännematerialet efter kronologiska, proveniensrelaterade 
och i sociala frågeställningar. Denna typologisering kommer i sin tur generera nya forsknings-
frågor. Termen typologi associeras ofta med Oscar Montelius periodindelning av 
bronsålderkronologin. Montelius var självfallet inte utan föregångare. Redan Hans Hildebrand 
upprättade typologier i syfte att ordna mynt och spännen med inspiration från samtida ström-
ningar inom utvecklingsläran som hamnade i centrum för den allmänna debatt som tog ny fart 
i förbindelse med Charles Darwins nyutkomna evolutionsteori.240 I begynnelsen bemöttes idén 
om ett samband mellan formutveckling och kronologi med en viss skepsis. Montelius lycka-
des backa upp sina kronologiskt orienterade klassifikationer genom slutna fyndkombinationer 
från bronsåldern, vilket övertygade forskarsamhället i stort.241 Som resultat uppfattades date-
ring länge som ett självklart ändamål för typologiserandet. Men frågan om samspelet mellan 
implicita frågeställningar och klassificeringsprocessens utformning nonchalerades på det hela 
taget. Istället rådde ett slags tyst överenskommelse om att varje föremålskategori har en 
underliggande kronologisk och/eller korologisk ordning och att det är forskarens givna upp-
gift att lista ut dessa dolda mönster.242 Nu är det emellertid föga troligt att forntidens männi-
skor tillverkade sina objekt för att förse framtidens arkeologer med klassifikationsunderlag.243 
I linje med denna tankegång råder det nuförtiden bred konsensus att typologiska klassifikatio-
ner är subjektiva eller – för att ta till ett alternativt ord – relationistiska. Följaktligen uppfattas 
det som legitimt att upprätta typologier för alla möjliga ändamål, t.ex. för att klassificera funk-
tionsrelaterade, korologiska, kvalitetsmässiga, produktionsrelaterade eller sociala fenomen.244 
Samtidigt vore det felaktigt att likställa forskarens klassificerande med en fullgod 
tolkningsprocess. Istället utgör varje typologi ett försök att sålla fram potentiella mönster i 
materialet.245 Inom arkeologisk praxis bygger typologier ofta på en implicit ‒ dvs. en inlärd, 
men omedveten ‒ förförståelse.246 Samtidigt har varje material specifika förutsättningar som 
behöver tas i beaktande. Oftast känner man inte till de relevanta variablerna från allra första 
början. Istället utkristalliseras dessa genom en utdragen konceptualiseringsprocess. I samband 
med det behöver man hålla i minnet att implicita frågeställningar påverkar vilka mönster inom 
materialet som uppfattas som relevanta. Därför åligger det varje forskare att utveckla hypote-
ser som motiverar det egna urvalet av vissa variabler och att förklara det uppkomna möns-
tret.247 Ett typologiserande av arkeologiskt material skapar arkeologiska typer. Med detta avses 
imaginära designer248 som baseras på en grupp reellt existerande objekt (t.ex. likarmade spän-
nen) vilka förfogar över en jämförbar uppsättning av attribut. Det råder olika uppfattningar i 
                                                 
238 Kap. VI:4, 190‒197 om min valideringsmetod för bildläsningar. 
239 Jfr Brather 2006, 346. 
240 Darwin 1859. Jfr följande: Gräslund 1974, 207‒216; Malmer 1963, 170–176.; Bernbeck 1997, 23; Brather 

2006, 346. 
241  Med Sophus Müller som ett prominent undantag; idem 1884, 175–176. Jfr Gräslund 1974, 197. 
242 Bernbeck 1997, 206. 
243 Hurcombe 2007, 58. 
244 Bernbeck 1997, 206. 
245 Jfr Kap. III:1, 49‒50 om forskarens roll för datagenerering. 
246 Bernbeck 1997, 230; Hurcombe 2007, 57‒58. 
247 Jfr Brather 2006, 346, 349–352. 
248  Eller ”idealtyper”. 
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fråga om de utvalda attributen behöver vara identiska för att kunna räkna två objekt till 
samma typ (=monotetisk indelningsprincip), eller om det räcker med ett signifikant antal iden-
tiska attribut (=polytetisk indelningsprincip). Skillnaden ligger i omständigheten att 
monotetiska indelningar skapar en binär klassifikation där objektet i fråga antingen tillhör en 
typ eller ej. I praktiken upprättas sådana typologier ofta i enlighet med en hierarkisk trädstruk-
tur där forskaren tillskriver olika attribut en avvikande signifikans. Uppdelningen av objekten 
genomförs då i flera steg som leder från det allmänna till det speciella. Däremot resulterar 
polytetiska indelningar i ett kontinuum som rymmer ett eller fler kluster. Med andra ord 
förverkligar de materialiserade objekten i så fall sin idealtyp i avvikande utsträckning. I denna 
bemärkelse kan det därför finnas bättre och sämre exempel på en och samma typ.249 

I forskningshistorikens begynnelse upprättade man typologier i stor utsträckning på intuitiv 
bas. Introduktionen av statistiska metoder till typologiska undersökningar tog sin början i mit-
ten av 1900-talet. Utvecklingen tog sedan ny fart i samband med datoriseringen. Som resultat 
är arkeologer nuförtiden i stånd att analysera stora datamängder som skulle ha varit svårhante-
rade med traditionella metoder. Dessa uppfattades under en period som mindre vetenskapliga, 
men har fått viss upprättelse,250 närmare bestämt av två anledningar. Dels ledde intuitiva 
typologier till finare indelningar som stått sig väl i den arkeologiska praktiken. Dels visade en 
genomlysning av traditionella typologier att de låter sig upprepas med hjälp av datorstödda 
metoder.251 Reinhard Bernbeck jämför exempel på datorstödda klusteranalyser (där forskarna 
behandlade objektens index likvärdigt) och intuitiva typologier (där forskarna tillskrivit in-
dexen olika signifikans). Resultaten leder honom till insikten att datorstödda typologier byg-
ger på samma sorts omedvetet hierarkiserande som intuitiva typologier av traditionellt snitt. 
Med andra ord präglas det datorbaserade arbetssättet i dessa fall ingalunda av någon större 
objektivitet.252 Denna observation sammanfaller med Linda Hurcombes konstaterande att 
datorstödda typologier förutsätter att arkeologen bakom indelningen begreppsliggör implicita 
vägval som den äldre tidens arkeologer gjorde utifrån sin intuition.253 Som konsekvens av det 
nyss sagda är det alltid lika viktigt att definiera målet med en typologi och att motivera urvalet 
av signifikanta kriterier ‒ och detta oberoende av om man satsar på en intuitiv eller en dator-
stödd analysmetod.254 

Den äldre tidens typologier är statiska i så måtto att de forskande fäster uppmärksamhet vid 
föremålens slutliga utformning. Att analysen av tillverkningsprocessen utgör en given del av 
allt typologiserande är en uppfattning som vuxit sig starkare på senare tid.255 Som konsekvens 
ligger det nära tillhands att tala om DYNAMISKA TYPOLOGIER. I enlighet med det betonar Pierre 
Lemonnier vikten att analysera processerna som styrde forntida föremåls tillverkning och an-
vändning.256 Idén kan spåras tillbaka till sociologen Marcel Mauss. Denne uppfattar männi-
skans praktiserande av tekniker som en del av hennes kulturella habitus, dvs. hennes inlärda 
sätt att vara och bete sig.257 André Leroi-Gourhan vidareutvecklar insikten och myntar termen 
handlingskedja.258 Enligt honom baseras tillverkningstekniker på ett samspel mellan verktyg 
och en instuderad koreografi av kroppsrörelser (bl.a. med händerna). Den dynamiska synen på 

                                                 
249 Bernbeck 1997, 225. 
250  Ibidem 220, 222; Hurcombe 2007, 58. 
251 Som baseras på ett monotetisk indelningsprincip där olika attribut ordnas i en hierarkisk trädstruktur. 
252 Bernbeck 1997, 220‒222. 
253 Hurcombe 2007, 58. 
254 Bernbeck 1997, 222, 230; Hurcombe 2007, 60. 
255 Schlanger 2005, 21. 
256 Lemonnier 1992, 97. Följande avsnitt återger delvis Renfrew & Bahn 2005, 19–20. Jfr följande: Schlanger 

2005, 18–20; Joy 2009, 541–542. 
257 Jfr Mauss 2006. 
258  Chaîne opératoire; Leroi-Gourhan 1964 passim. 
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hantverksprodukter har öppnat våra ögon för möjligheten att hantverkarens arbetsstil har en 
symbolisk komponent vilken är förankrad i ideologiska djupstrukturer som genomsyrar resten 
av samhället.259 Att genomgå en hantverksutbildning innebär att lärlingen införlivar mästarens 
attityder och i förlängningen också en komponent av samhällsideologin. När hantverkare 
upprepar sina internaliserade stilideal från lärlingstiden bidrar de sedermera på sätt och vis till 
att befästa rådande samhällsordning. Kruxet är att detta sker antingen på ett medvetet eller 
omedvetet plan.260 

*** 

Sambandet mellan arbetsstil, mentalitet och ideologi innebär att arkeologer kan närma sig den 
forntida samhällsordningen genom att analysera hantverkarnas arbetsstil.261 Det är min avsikt 
att tillvarata denna insikt i samband med några typologiska analyser av mitt spännematerial. 
Dessa analyser syftar till att sätta spännena i ett socialt sammanhang och att klarlägga 
dekorutvecklingens dynamik. 

4. Aktörsperspektiv, biografi och autopsi 
Semantik är en gren inom semiotiken som utforskar teckensystems innebörd och tolkning. 
Den utvecklades primärt inom språkvetenskapen, men har också fått relevans inom filoso-
fin.262 Människor är sociala varelser som lever i symbios med varandra. Det sociala samspelet 
kräver inlevelseförmåga som hjälper oss att begripa intentionerna bakom varandras hand-
lingar och att därigenom förutse framtida skeenden. Människans inbyggda behov att leta efter 
mening i tillvaron leder henne till att associera andras handlingar med intentioner. Inom ra-
men för detta orsakssambandstänkande tillskriver vi oss själva och andra olika semantiska 
roller. Om jag känner inverkan från en medmänniska, uppfattar jag henne – i semantiska orda-
lag – som agent (dvs. den som utför handlingen) och mig själv som patient (dvs. den som 
påverkas av handlingen). Samtidigt ligger det i människans natur att projicera egna känslor på 
sin omgivning. Det gäller såväl för levande personer som för livlösa objekt. Exempelvis sak-
nar naturkatastrofer intentioner. Likväl går vår upplevelse ut på att det är tsunamin som ”ho-
tar” det japanska kustsamhället. I semantiska ordalag tillskriver vi flodvågen alltså agens 
(dvs. en handlingspotential) som behöver bemötas med motåtgärder (t.ex. dammbyggen). Ak-
tör-nätverksteorin är en analysmetod som utvecklades inom samhällsvetenskaperna. Den syf-
tar till att kartlägga sociala nätverk och att förklara dynamiken som uppstår mellan agenter 
och patienter. Utgångspunkten är idén att nätverk består av mänskliga och icke-mänskliga 
aktörer som knyts ihop av olika slags relationer. Dessa relationer kan vara av materiell och av 
semiotisk (dvs. teckenmässig) natur. Intressant nog tillskriver aktör-nätverksteorin samma 
handlingspotential åt icke-mänskliga som åt mänskliga aktörer. Ett exempel på ett nätverk av 
mänskliga och icke-mänskliga aktörer är en räddningstjänst som konstitueras av både perso-
ner och utrustning. Vid en översvämning är det inte bara relationerna mellan personalen som 
påverkar räddningstjänstens agens. Lika avgörande är olycksbekämparnas samspel med sina 
fordon och redskap. När allt kommer omkring kan hela räddningsinsatsen förstöras ifall rädd-
ningstjänstens medhavda pump ”väljer” att lägga av.263 

Under intrycket av aktör-nätverksteorin uppfattas arkeologiska föremål och monument inte 
längre neutrala redskap i människans tjänst. Forntidens människor levde i en dialektisk sym-
                                                 
259 Jfr Schlanger 2005, 22. 
260 Jfr Schortman & Urban 2004, 200–201. 
261 Orfanou & Birch 2004, 191. 
262 Dahllöf 1999, 13. 
263 Jfr Latour 2005 passim. 
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bios med objekten i sin omgivning, på samma sätt som vi gör idag. Å ena sidan hade objekten 
en kroppslig inverkan på sina användare. Å andra sidan återverkande denna inverkan på 
användarnas attityd gentemot objekten och på användarnas sätt att hantera dem. Som resultat 
involverades människan i komplexa handlingskedjor med sina objekt – som om det rörde sig 
om levande varelser. Det är därför legitimt att beskriva forntidens föremål och monument som 
aktörer i sin egen rätt.264 Beskrivningen av forntida objekt som aktörer är välförenlig med den 
biografiska metaforen. Under sin livstid ingår varje objekt i olika kontexter. Dessa påverkar 
objektets mening. Samtidigt återverkar objektets ackumulerade historia på de nya kontexter 
som objektet hamnar i.265 För att göra rättvisa åt denna ”livshistoria” erbjuder det sig att 
implementera idén om objektens biografi.266 Arkeologens undersökning syftar till att uppnå en 
förståelse av undersökningsobjektets skiftande relationer med människor och med andra ob-
jekt.267 Följaktligen begränsar man sig inte bara till objektets ”passiva” brukshistoria (dvs. vid 
en analys av index i form bruksspår och lagningar), utan arkeologen försöker också att 
integrera objektets skiftande kontexter i analysen.268 Ambitionen att göra rättvisa åt objektens 
agens bereder marken för innovativa och kreativa grepp vid analysen.269 Det biografiska under-
sökningsperspektivet tar hänsyn till omständigheten att föremål är kulturellt konstruerade 
kategorier som tillskrivs kulturspecifika meningar. Perspektivet tar också hänsyn till 
omständigheten att dessa kategorier är under konstant omförhandling.270 Omförhandlingen 
beror på att objektens betydelse är kontextbunden och att objektens kontext kan skifta.271 I 
fråga om föremål har man emellertid kritiserat att den nyare tidens objektbiografier uppvisar 
en tydlig slagsida mot kontexter, samtidigt som föremålens individuella vittnesmål förblir 
underbrukade.272 Under sin livstid ackumulerar föremål ett antal index som vittnar om ska-
pelse och uppgift, om olycksfall och återställning, om åldrande och bortgång. Utmaningen för 
arkeologen är att upptäcka och tolka dessa spår. Därigenom tar man vara på chansen att ge 
objekten en egen röst. Ett ändamålsenligt redskap är den arkeologiska autopsin, alltså en ingå-
ende självsyn.273 Nuförtiden förknippas ordet autopsi framförallt med obduktioner på 
människolik. Men om vi håller oss till metaforen om objekt som agenter, framstår termen som 
mycket passande. Sålunda syftar en autopsi till kartläggningen av tillverkningsspår (i syfte att 
rekonstruera tillverkningsskedets handlingskedja)274 och av slitagespår, lagningar och korro-
sionsprodukter (i syfte att analysera föremålets bruks- och depositionskontext). 

Det säger sig självt att varje föremålsbiografi är unik. Därav följer kravet på forskaren att 
rekonstruera deras individuella biografier i största möjliga mån. I nästa steg kan olika före-
måls biografier jämföras i förhoppning om att nå fram till nya insikter.275 Samtidigt får man 
alltid hålla i minne att biografin är ett koncept som bottnar i en biologisk metafor.276 Objekt är 
inte några levande varelser. Därför följer deras biografi inte heller några naturlagar. För det 
första styrs deras åldrande inte av en inre klocka (om man nu bortser från vittringsskador på 
ett monument eller korrosionsskador på ett metallföremål), utan slitaget sammanfaller med 
                                                 
264 Robb 2010, 499, 505. 
265 Immonen 2002, 38. Följande avsnitt återger en varierad ordalydelse från Neiß & Wärmländer & Sholts 

2012. 
266 Kopytoff 1986. 
267 Gosden & Marshall 1999, 169; Joy 2009, 541, 545. 
268 Immonen 2009, 28. 
269 Jfr Joy 2009, 544–545. 
270 Kopytoff 1986, 68. 
271 Lillios 1999, 240. 
272 Som fotnot 269. 
273 T.ex. von Richthofen 2000. Jfr Neiß & Wärmländer & Sholts 2012, 145–146. 
274 Jfr Kap. III:3, 61‒62 om dynamiska typologier. 
275 Joy 2009, 545. 
276 Jfr Herva 2009, 43–44, 161. 
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perioder då objekten används. Därför utvecklas deras biografier språngvis.277 För det andra 
kan objektet leva ”dubbelliv” i så måtto att det ingår i flera kontexter på en och samma gång. 
För det tredje kan objekt ”klonas” (genom kopierande eller styckning). För det fjärde kan 
objektbiografin utvecklas icke-linjärt. Objekt kan föryngras (t.ex. genom lagning och restaure-
ring), de kan påverka de levande från andra sidan graven (t.ex. som deponerade värdesaker 
som ger ägaren ekonomisk trygghet),278 de kan återvända och leva nya liv (exempelvis som 
arkeologiska fynd i en utställning),279 och de kan återfödas (exempelvis genom återbruk av 
deras material).280 

*** 

Insikterna från aktör-nätverksteorin som härrör från samhällsvetenskaperna hjälper mig att 
rekonstruera undersökningsobjektens sociala biografier och att identifiera de betraktnings-
vinklar som verkar mest lämpade för min fenomenologiskt inspirerade analys av figurknopp-
spännets bildspråk. 

5.  Kognitionsrelaterade undersökningsperspektiv 
Med kognitiv arkeologi betecknas studiet av forntida tankevärldar i den utsträckning som 
dessa kan rekonstrueras utifrån det bevarade materialet. Initialt avsåg termen alla arkeologiska 
försök att hitta den betydelse som människan tillskrev sina objekt och symboler. Men under 
de gångna årtiondena associerades termen i ökande utsträckning med den postprocessuella 
strömning som riktade forskningssamhällets fokus på människans symboliska uttryck.281 När 
jag talar om kognitionsrelaterade undersökningsperspektiv, väljer jag emellertid den äldre, 
mer inkluderande synen. Vid mötet med figurknoppspännets bildvärld är två frågor av särskilt 
intresse. Den första handlar om hur kognitiva djupstrukturer påverkade vikingatidens materi-
ella kvarlåtenskap. Den andra avser forskarens grundläggande möjligheter att identifiera bil-
der från en förliden kultur. 

Tankefigurer och materiell kultur 
BEGREPPSMETAFORTEORI handlar om förhållandet mellan tankefigurer och mänskliga yttran-
den. Den har sina rötter i den kognitiva lingvistiken och skapades av George Lakoff och Mark 
Johnson. Det är en vedertagen sanning att studiet av främmande språk befrämjar förståelsen 
av främmade kulturer. Många språkliga konstruktioner speglar nämligen kulturens kognitiva 
djupstrukturer. Samtidigt är språk inte det enda mänskliga kulturuttrycket som påverkas av 
djupstrukturerna.282 Sedan antiken har man uppfattat metaforen som en poetisk omskrivning – 
dvs. en konstruktion där ett ord ersätts genom ett annat. Inte desto mindre utgör metaforen en 
naturlig del av vardagsspråket.283 När vi använder ord som ”bordsben” eller ”flaskhals”, rör 
det sig i själva verket om döda metaforer, dvs. poetiska omskrivningar som har konkurrerat ut 
sina ursprungliga syftningsord. Ett intressant exempel på en död metafor ger ordet ”dräng”. 
Det associerade en gång i tiden till en tjock käpp.284 Metaforen skapades genom en 
                                                 
277 Jfr Joy 2009, 544. 
278 Jfr Herva 2009, 162. 
279 Jfr Joy 2009, 543. 
280 Jfr Hed Jakobsson 2003, 166–167. 
281 Jfr Renfrew & Bahn 2005, 30. 
282 Lakoff & Johnson 2003. 
283 Holland 2005, 123–124. 
284 Jfr svenskans ”trästör” och litauiskans dránga, som betyder ”pinne” eller ”långsmal person; Jonsson 2005, 
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associationsprocess som involverar en källterm (=”pinne”) och en målterm (=” yngling”).285 
Kognitionsforskningen visar att associationsprocessen sker på ett djupare plan än det språk-
liga. Kulturens kognitiva djupstrukturer består av tematiska områden som kallas begreppsfält. 
Dessa begreppsfält rymmer information om olika livsvärldsfenomen. Inom det nyss valda ex-
emplet fungerar metaforen som en tankenyckel som hjälper oss att begripa ett okänt fenomen 
i begreppsfältet PERSONER (dvs. ”yngling”) med hjälp av ett välkänt fenomen inom be-
greppsfältet VÄXT (dvs. ”pinne”). Begripandeprocessen sker genom att vi överför egenskaper 
och strukturer ‒ i det här fallet pinnens långsmala form ‒ från källtermens begreppsfält till 
måltermens begreppsfält. Nu förfogar varje kultur över en egen uppsättning av kognitiva 
metaformodeller. Dessa kallas begreppsmetaforer. En begreppsmetafor är per definition 
ickeverbal. Samtidigt ger den upphov till s.k. nymetaforer som kan ta sig verbala eller 
ickeverbala uttryck. Ett bra exempel är begreppsmetaforen PERSONER ÄR VÄXTER som gav 
upphov till den verbala nymetaforen ”barnträdgård” ‒ dvs. ett gammalt ord för förskola. 
Intressant nog påverkade begreppsmetaforen i detta fall inte bara språket utan också 1800-ta-
lets förskolepedagogik – som gick ut på befrämjar barnets utveckling på samma sätt som träd-
gårdsmästaren befrämjar växtens utveckling på en plantskola. Kruxet med begreppsmetaforen 
är att den inte bara speglar vår livsvärldsuppfattning, utan att den också styr hur vi interagerar 
med den – i vårt exempel pedagogens inställning mot småbarn.286 Det är rimligt att anta att 
vikingatidsmänniskans kultur organiserades på liknande förutsättningar.287 Det bör noteras att 
växtbaserade begreppsmetaforer har en tendens att sammanfalla med tankbildmetaforer. 
Tankebildmetaforer fungerar på så sätt att man projicerar källtermens struktur på måltermens 
struktur. Ett klassiskt exempel är växtens långsmala silhuett som projiceras på en ung mans 
silhuett, dvs. både hos forntidens krigare och hos senare tiders ynglingar.288 Utmaningen för 
arkeologen är att identifiera materiella uttryck som ger oss ett inblick i vikingatidens kogni-
tiva djupstrukturer. 

Metaforiska processer innebär att människan överför utvalda egenskaper från källtermens 
till måltermens begreppsfält. BEGREPPSINTEGRATIONSTEORIN är en komplettering av 
begreppsmetaforteorin i så måtto att den söker komma underfund med frågan hur själva 
överföringsprocessen gestaltar sig när människan skapar sina nymetaforer.289 Vilka egenskaper 
från källtermens och måltermens begreppsfält blandas? Och på vilka förutsättningar sker 
urvalet bland respektive termens egenskaper? Teorins rötter ligger i Arthur Koestlers arbete 
om kreativitetens ursprung.290 Den vidareutvecklades genom Gilles Fauconnier och Mark Tur-
ner.291 Ryggraden inom deras metod består av den visuella kartläggningen av människans 
kognitiva associationsprocesser som döljer sig bakom nymetaforen. Ett exempel är ”barnträd-
gård”.292 Analysen visar att båda indatarum (=trädgård/förskola) innehåller en gemensam kon-
stellation i form av en agent (=trädgårdsmästare/pedagog) som gör något (=skötsel) i förhål-
lande till en patient (=växt/barn), vilket påverkar dennes utveckling (=mognad). 
Begreppsintegrationen sker i det här fallet från trädgårdens till förskolans miljö och leder till 
att barnens positiva utveckling associeras med klassiska tecken på en frodande växtlighet. 

Som tidigare nämnts manifesterar sig människans konceptuella blandningar inte bara inom 

                                                 
285 Jfr Lakoff & Johnson 2003. 
286 Jfr följande: Cassau 1882; Fauconnier 200 2; Neiß 2013, 10. 
287 Jfr kenningen menlundr (”halsrings-träd”) som omskrivning för ordet ”man”; Rǫgnvaldr jarl Kali 

Kolsson Lausavísur vers 20, jfr Finnur Jónsson 1973a, 483. 
288 Jfr följande: Lakoff 1987, 219; Lakoff & Turner 1989, 90–95. 
289 Fauconnier & Lakoff 2014. 
290 Koestler 1964. 
291 Fauconnier & Turner 2002, 37. 
292 Kap. III:5, 64–66 om begreppsmetaforteori. 
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språket utan också på andra kulturella arenor.293 Utmaningen för arkeologin är i att identifiera 
dessa materiella uttryck – förslagsvis med ledning av det samtida språket.294 Ett potentiellt 
exempel är järnålderns båtgravar som inreddes som hallbyggnader och hallbyggnader som 
antog båtform.295 Det är ingen orimlig tanke att dessa materiella uttryck – genom sin blotta 
existens – hade en stabiliserande inverkan på vikingatidens konceptuella blandningar, i det här 
fallet tankefiguren HUSET ÄR LANDETS SKEPP.296 P.g.a. sin stabiliserande inverkan på konceptu-
ella blandningar betecknas dessa arkeologiska objekt som materiella ankare. Termen har sitt 
ursprung inom begreppsintegrationsteorin och lanserades av Erwin Hutchins. 
Begreppsintegration har tidigare uppfattats som en rent kognitiv process, men Hutchins arbete 
visar hur ett eller flera indatarum kan innehålla materiella strukturer. Dessa fungerar som ett 
slags externt minne, närmare bestämt genom att förankra komplexa konceptuella blandningar 
i den materiella sfären. En tidsenlig syn på typologi ger vid handen att blandningarna inte bara 
förankras i statiska objekt297 utan också i dynamiska handlingskedjor.298 

Bildvarseblivning 
En tänkvärd insikt från bildvetenskapen är att det inte finns några objektiva avbildningar som 
är lika lätta för alla människor att se.299 Omständigheten att vi accepterar avbildningar som 
representationer av fenomen i vår livsvärld bygger på en kulturspecifik inlärningsprocess där 
vissa bildkonventioner internaliseras. Exempelvis är det inte självklart inom mänsklighetens  
alla kulturer att ett foto representerar något annat än ett stycke papper eller, för den delen, 
okänd materia. Inom litteraturen upprepas gärna exemplet med en kvinna i södra Afrika300 
som inte kommit i kontakt med det fotografiska mediet och som därför inte kunde ta in vad ett 
foto av hennes egen son föreställde. En platt svartvit bild rimmade ju inte med hennes verklig-
hetsuppfattning. Därför krävdes ett antal förklaringsförsök innan hon lyckades dechiffrera fo-
tot.301 Oberoende om denna klassiska fältobservation lever upp till moderna validitetskriterier 
eller ej,302 så kan anekdotens kvintessens med fördel överföras på arkeologens situation. Den 
som tänker tillbaka på sitt första möte med Bernhard Salins Altgermanische Thierornamen-
tik,303 minns nog att det krävdes viss övning innan man kunde tyda figurerna helt utan stöd. 
Frågan är nu om kvinnan i södra Afrika drabbades av liknade problem när hon konfronterades 
med bilden av sin son. Alternativt är det också tänkbart att antropologen felbedömde situatio-
nen genom at likställa kvinnans tvekande inför fotot med en generell oförmåga att dechiffrera 
bilder. Men i själva verket skulle hennes reaktion kunna tolkas som uttryck för initial förbluf-
felse när hon först varseblev sin son och för sund skepticism när hon sedan begrundade huru-
vida det var fel på hennes sinnen eller om papper verkligen kan framkalla denna illusion. När 
allt kommer omkring förblir det en rimlig gissning att papper utgjorde en okänd materia för 
henne.304 Arkeologer har länge reagerat på ett liknande sätt när de konfronterades med 

                                                 
293 Som fotnot 292. 
294  Följande avsnitt återger en varierad ordalydelse från Neiß 2013 inklusive referenser. 
295 Jfr följande: Herschend 1997 passim; idem 2013 passim. 
296 Kap. V:2, 128‒129 om kenningens grundschema. 
297 Hutchins 2005, 1558–1559, 1574, 1576. 
298 Som fotnot 274. 
299  Följande avsnitt återger en varierad ordalydelse från Neiß 2012a inklusive referenser; jfr idem 2011a. 
300  Betecknad som ”bushkvinna”. 
301 Segall & Campbell & Herskovits 1966, 32–33 inklusive litteratur. 
302 Jfr Hagen 1974, 478–479. 
303 Salin 1904. 
304 Jfr följande: Sonesson 1989, 252–254; idem 1994a, 25; idem 1994b. 
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Fig. 12. 

 
djurornamentikens svårdechiffrerade bildvärld. 

Om man bortser från några anekdotiska undantag305 framstår bildvarseblivning först och 
främst som en kulturellt betingad process. Den bildbaserade varseblivningsprocessen förutsät-
ter att vi accepterar att något lämpar sig som ett medium för meningsfulla bildtecken. För att 
ta till ett extremt exempel från dagens värld, så är några bland våra medmänniskor benägna att 
tro att bladen i tekoppens bottensats döljer förhandsinformation om dagens händelser. Vid de-
chiffreringen tjänar porslinskoppens botten som bildgrund, samtidigt som tebladen utgör ett 
slags pigmentkorn som organiseras till bildtecken som förmedlar ett budskap.306 En grundmu-
rad ateist skulle dock inte sluta sig till att tebladens fördelningsmönster bottnar i högre mak-
ters önskan att förkunna framtiden. På så sätt undermineras också porslinskoppens potential 
som bildmedium. Men medan tron på porslinskoppens metafysiska och mediala potential inte 
torde vara särskilt utbredd, så är vi västerlänningar faktiskt konditionerade till att associera 
papper med en intention.307 Det förklarar varför så många försökspersoner i Rorschachtestet är 
beredda att se en meningsfull organisation i en färgfläck tillkommen av ren slump.308 Vilka är 
nu mekanismerna bakom bildvarseblivning och motivigenkänning? Frågan är relevant, såväl 
ur vikingatidens insidesperspektiv som ur arkeologens utsidesperspektiv. Klinisk forskning, 
varseblivningspsykologi och antropologisk fältforskning tyder på att bildvarseblivning är en 
kulturellt betingad process. I första hand bygger den på betraktarens beredskap att acceptera 
vissa objekt som projektionsytor för meningsfulla bildtecken. Vikingatida fixeringsbilder är 
dessutom inte några slumpprodukter, utan de förutsätter att betraktaren är väl insatt i tidens 
figurkanon. GESTALTTEORI är en inriktning inom psykologin som fokuserar på människans 
visuella varseblivning. Den har sin upprinnelse i en filosofisk diskussion i början av 1900-ta-
let, men vidareutvecklades så småningom till ett eget teoribygge inom psykologin. Under 
årtiondenas lopp sammanställde forskarna illustrativa exempel på sinnesintryck som bidragit 
till en stadigt ökande förståelse av mekanismerna bakom människans bildvarseblivning. Initi-
alt låg gestaltteoretikernas styrka i deras gemensamma strävan att kartlägga de organiserande 

                                                 
305 T.ex. skrönan om vaxdockan som misstogs för en person; idem 1989, 280. 
306 Kent 1946. 
307 Sonesson 1989, 252–255, 272. 
308 Rorschach 1921 passim. 
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principerna för människans bildvarseblivning.309 Samtidigt ter sig gestaltskolans tidiga 
varseblivningsteorier vaga och spekulativa. Men i takt med landvinningarna inom den 
neurologiska forskningen fylldes dessa kunskapsluckor steg för steg. Idag vet vi att 
bildvarseblivning är en internaliserad process. Med detta menas att bilder är tankefigurer som 
uppstår i hjärnan. Som konsekvens gäller det att skilja mellan bildmediet i form av en 
bildbärare och själva bilden. Ögats roll inom bildvarseblivningen ligger i det faktum att det 
fångar in ljus som bildbärarens yta reflekterar för att sedan förvandla ljusets mönster till 
nervimpulser. Dessa nervimpulser vidarebefordras till hjärnan, där den egentliga bildvar-
seblivningen äger rum.310 När vi betraktar en fysisk bildkomposition, jämför hjärnan under 
bråkdelen av en sekund en rad bildhypoteser med lagrade grundmönster. När hjärnan har 
etablerat en matchning, uppstår en tankefigur som gör att vi varseblir bildfiguren som våra 
ögon råkar vila på. Fixeringsbildens ambivalens ställer frågan om människans bildvarsebliv-
ning på sin spets. Därför har den varit av särskilt intresse för den klassiska311 och den neurove-
tenskapliga gestaltpsykologin.312 P.g.a. begränsningarna i människans varseblivningsförmåga 
är det här inte möjligt att se båda bildfigurer på en och samma gång. Istället pendlar betrakta-
rens varseblivning fram och tillbaka mellan olika alternativ (Fig. 12). Även om vissa 
delprocesser inom människans visuella system fortfarande är omdebatterade,313 är man idag 
enig om att fixeringsbilder processas enligt samma tågordning som ”entydiga” avbildningar. 
Skillnaden ligger i omständigheten att fixeringsbildens komposition innehåller konkurrerande 
stimuli. P.g.a. dessa kan hjärnan inte fastlägga sig på ett grundmönster.314 Som resultat 
konfronteras betraktaren med flimrande tankefigurer som avlöser varandra i kort följd. Den 
organiserande principen betecknas i gestaltteoretiska ordalag som multistabilitet, och det lig-
ger därför nära tillhands att beteckna fixeringsbilderna som multistabila blandfigurer. 
Multistabila blandfigurer är inte något modernt påfund, utan de uppträder redan under 
forntiden,315 bl.a. på vikingatidens figurknoppspännen.316 

FENOMENOLOGISK FORSKNING kretsar kring frågan hur människan upplever sin materiella 
och sociala livsvärld. Forskningsinriktningen har sina rötter inom Emund Husserls kritik av 
vetenskapens empiri och dess bristfälliga möjligheter att fånga in människans upplevda 
verklighet.317 Hans insikter vidareutvecklades av andra filosofer och inkorporerades så små-
ningom i den postprocessuella strömningen. Fenomenologiskt inriktade arkeologer använder 
sina egna sinnesorgan som undersökningsredskap. Arbetssättet har jämförts med antropolo-
gens deltagande observation.318 Vid mötet med ett forntida bildmaterial måste man emellertid 
hålla i minnet att människans förmåga att uppfatta och tolka bildfigurer bygger på individuella 
inlärningsprocesser vilka dessutom skiljer sig från kultur till kultur.319 Därför behöver man 
räkna med möjligheten att vikingatida betraktare av figurknoppspännen förfogade över andra 
förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig dekoren än moderna betraktare som har utveck-
lat sin bildkompetens i mötet med dagens västerländska bildkultur. Visuell kommunikation är 
alltid kodad. Det är därför vanskligt att avkoda bilder från främmande kulturer, i brist nödvän-
diga tolkningsnycklar. I sådana situationer är det lätt hänt att betraktaren enbart uppfattar 

                                                 
309 T.ex. Arnheim 1974. 
310 Blake & Logothetis 2002, 9. 
311 T.ex. Gombrich 1960, 4–5. 
312 T.ex. Eagleman 2001, 923; Blake & Logothetis 2002, 1. 
313 Jfr följande: Logothetis 1998; Eagleman 2001, 923; Tong 2001, 78–79; Blake & Logothetis 2002, 3. 
314 Blake & Logothetis 2002, 1–2; Tong 2006, 509. 
315 Lindstrøm & Kristoffersen 2001. 
316 Neiß 2012a, 35–36. 
317 Renfrew & Bahn 2005, 151–152 med hänvisning till Husserl 1911. 
318 Jfr Kap. III:1, 52‒53 om grundad teori och arkeologi. 
319 Jfr Lindstrøm & Kristoffersen 2001. 
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bilduttryckets dekorativa kvaliteter.320 Nu händer det av och till att vi ser oss i stånd att tolka 
främmande bilduttryck. Det kan bero på två saker. Antingen råkar vi känna igen några av ko-
derna bakom bilderna (på ett mer eller mindre medvetet plan), eller så faller vi offer för en 
felaktig projektion. Utmaningen för arkeologen är att skilja det ena från det andra. 
Fenomenologins introduktion i arkeologin alstrade ett brett spektrum av reaktioner. I den ena 
änden har vi idealistiska forskande med hermeneutisk inriktning som omfamnade 
fenomenologin eftersom de trodde på möjligheten att återerövra forntidsmänniskans tanke-
värld med hjälp av sin inlevelseförmåga. I spektrumets andra ända har vi forskare som avfär-
dade fenomenologin eftersom de trodde att den inte tillför mycket mer än arkeologernas 
subjektiva upplevelser.321 För figurknoppspännets vidkommande ligger sanningen någonstans 
mellan dessa extrempositioner. Å ena sidan vet vi att människors bildvarseblivning påverkas 
av mottagarnas kulturella bakgrund, och det är mycket som skiljer dagens betraktare från vi-
kingatidens samhälle. Å andra sidan är våra förutsättningar för att tillgodogöra oss 
figurknoppspännets bildspråk förhållandevis goda, närmare bestämt av tre anledningar. Dels 
har mänskligheten i alla tider ägt en jämförbar uppsättning av biologiska sinnesfunktioner. 
Det bäddar för den principiella möjligheten att nutidsmänniskan upplever livsvärldsfenomen 
från vikingatiden på ett jämförbart sätt som dåtidens människor.322 Dels har figurknoppspän-
nen en egen materialitet som påverkar betraktarens möjligheter att dechiffrera dekoren.323 Det 
bäddar för den principiella möjligheten att dagens betraktare dechiffrerar sådana bildfigurer 
och sådana bildregler som hade signifikans under vikingatiden. Dels härrör figurknoppspän-
nen från en protohistorisk period, och vi förfogar därför över relativt mycket 
bakgrundsinformation. Därmed har vi också goda chanser att rekonstruera olika kulturella 
faktorer som påverkade människors uppfattning av figurknoppspännets bildspråk.324 

*** 

Insikterna om bildvarseblivning som hämtas från fenomenologin och psykologins gestaltteori 
hjälper mig vid mina läsningar av figurknoppspännets bildspråk. Visualiseringsmetoden för 
tankebilder som inspirerats av lingvistikens begreppsmetafor- och begreppsintegrationsteori 
hjälper mig att spåra potentiella samband mellan människans tankefigurer och hennes materi-
ella uttryck. 

 
 

                                                 
320 Jfr Kress & van Leeuwen 2006, 32. 
321 Vilka uppfattades som ovidkommande för vetenskapen; Renfrew & Bahn 2005, 153. 
322 Jfr Tilley 1994. 
323 Jfr Kap. III:4, 62‒64 om objektens agens. 
324 Renfrew & Bahn 2005 151–154. 
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Inom det här kapitlet utvärderas tidigare forskningsinsatser med relevans för djurornamentik 
och fenomenet ”figurknoppspänne”. Genomgången görs i syfte att formulera en bärkraftig 
forskningsstrategi för det aktuella arbetet. Den indelas i två huvudsakliga avsnitt som ägnar 
sig åt djurornamentikens (Kap. IV:1) respektive figurknoppspännets forskningshistorik (Kap. 
IV:2). Här klarlägger jag hur olika forskningshistoriska undersökningsperspektiv har påverkat 
vår förståelse av bådadera fenomenen. Under de gångna 150 åren har skandinavernas 
djurornamentik samt vikingatidens figurknoppspännen analyserats utifrån stilistiska och 
typologiska undersökningsperspektiv,325 ikonologiska undersökningsperspektiv, semiotiska 
undersökningsperspektiv, kognitionsrelaterade undersökningsperspektiv samt biografiska 
undersökningsperspektiv. Tillbakablicken visar med all tydlighet att analyser som utgår från 
samma bildmaterial, men som bygger på olika metoder med avvikande teoribakgrund, ger 
avvikande resultat. 

1. Djurornamentik 
Stil- och typologirelaterade undersökningsperspektiv 
Vid en historisk tillbakablick på forskningsfältet ”vikingatidens djurornamentik” är det lätt 
hänt att diskussionens paneuropeiska rötter glider ur sikte. Genom detta missar man hur den 
första generationen stilforskare tog intryck av den samtida diskussionen på kontinenten.326 Det 
initiala förhållandet är betydelsefullt i så måtto att det var under andra hälften av 1800-talet 
som forskningstraditionen absorberade och konserverade ett antal idéer som kom att prägla 
diskussionen framöver. Korologiska och sociala frågor har alltid varit relevanta i denna forsk-
ning. Den ojämförligt starkaste drivkraften för stilindelningar är vår önskan att rekonstruera 
den historiska utvecklingen. För detta ändamål kartlade man järnålderns bildmaterial i syfte 
att finna hållpunkter för en kronologisk indelning. I början av forskningshistoriken står Georg 
Wilhelm Friedrich Hegels idé om tidsandan, dvs. en metafysisk kraft som får varje generation 
att skapa egna uttryck vilka står i opposition mot tidigare generationers uttryck.327 Det är alltså 
generationernas pågående diskurs som, i Hegels tycke, driver fram utvecklingen. Under 1800-
talets andra hälft tog den konsthistoriska forskningen på kontinenten intryck av den samtida 
evolutionsforskningen inom naturvetenskaperna. Utvecklingen ledde till att fornforskarna bör-
jade följa ett nytt evolutionistiskt forskningsparadigm. Som resultat antogs kulturella utveck-
lingar följa ett universellt schema som innehöll en etableringsfas, en blomstringsfas och en 
degenerationsfas. En inflytelserik forskare som implementerade paradigmen inom diskussio-
nen kring djurornamentik är dansken Sophus Müller. Intressant nog tjänar evolutionism inte 
bara som motivation för Müllers kronologiska indelningar, utan han använder den också som 
argument mot tidigare försök att associera djurornamentikens bildfigurer med germansk 
mytologi. Han fäster uppmärksamheten vid det faktum att djurornamentik uppträder i många 
kulturer utanför det germanska området. Müller uppfattar djurornamentik som ett innehållsbe-
friat dekorstadium som varje bildtradition är förutbestämt att genomgå innan människan lär 
sig att använda bildkonstens fulla potential. Därför uppmanar han sina forskarkollegor att av-
stå från innehållsmässiga tolkningsförsök och att istället ordna och indela materialet.328 Mül-
lers kritik gjorde stort intryck bland hans samtid och påverkade forskningen i djurornamentik 
över lång tid. Men han var inte någon simpel evolutionist, utan berikade diskussionen kring 

                                                 
325  Det aktuella arbetet handlar inte om fenomenet djurstilar utan om dekorens potentiella innebörd. För den 

som önskar fördjupa sig i stildiskussionen rekommenderas följande forskningshistoriska sammanställ-
ningar: Karlsson 1983; Skibsted Klasøe 1999; Høilund Nilsen & Kristoffersen 2002. 

326 Jfr följande: Høilund Nielsen & Kristoffersen 2002; Bernbeck 1997, 231– 237. 
327 Hegel 1830. 
328 Müller 1880, 188, 399, 403. 
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stilutvecklingen med andra förklaringsmodeller såsom diffusion och migration.329 Inom den 
kontinentala konstforskningen avlöstes evolutionismen av Alois Rigls teori om en ”kollektiv 
konstvilja”. Med detta menas en närpå metafysisk kraft som får samhällen att utveckla ett 
gemensamt formspråk.330 Rigls forskningsinsats ledde till att konsthantverket hamnade inom 
fokus för konsthistorikernas diskussioner. Men paradoxalt nog visade dåtidens konsthistoriker 
bara ett marginellt intresse för konsthantverkets produktionsförutsättningar. Som resultat 
ignorerade man bildbärarens och tillverkarens roll för designutvecklingen. Idén om konstvil-
jan påverkade arkeologer i Norden, däribland Bernhard Salin. Han initierade en storskalig stu-
die med det uttalade syftet att komma underfund med de germanska folkslagens stilkänsla och 
nationella egenart.331 Det bör noteras att Salin genomför sin epokgörande stilanalys utan att 
bena ut frågan vad stil är för något. Istället definierar han sina stilgrupper genom den gängse 
metoden bland hans samtida konsthistoriker, nämligen att lösa djurens kroppsdetaljer ur sitt 
sammanhang, att beskriva dessa och att sortera dem i en följd som anses spegla en kronolo-
gisk utveckling.332 Kompositionens helhetsintryck och kurvatur skänker han däremot inte nå-
gon större uppmärksamhet.333 Inom djurornamentikens långa forskningshistorik markerar Sa-
lins arbete en brytningspunkt. Han inriktade sig på djurstilar som under hans tid tillräknades 
folkvandringstiden och vendeltiden. Vikingatidens djurornamentik lämnades däremot därhän. 
Detta vägval beredde marken för två långlivade diskussioner inom arkeologin som kom att 
utvecklas åt olika håll i metodologisk bemärkelse. Å ena sidan står forskningen kring 
folkvandringstidens och vendeltidens djurornamentik inklusive Salins Stil III. Här fokuserade 
stilforskarna – helt i Salins anda – huvudsakligen på djurens kroppsdelar. Diskussionerna 
dominerades av en gemensam strävan att förfina etablerade stilindelningar, och diskussionen 
präglades därför av en viss kontinuitet. Inom diskussionen om vikingatidens dekor skiftade 
avgränsningskriterierna emellertid betydligt mer. Somliga forskande sökte definiera stilistiska 
grupper genom närvaron eller avsaknaden av dekordetaljer, andra genom förekomsten eller 
avsaknaden av vissa bildfigurer och åter andra genom det helhetsintryck som 
figurkombinationerna ger.334 Arbeten som kombinerade detaljstudier i Salins anda med 
helhetsanalyser335 förblev däremot ett undantag. Med andra ord saknades här från allra första 
början klara riktsnören, och diskussionen kring vikingatidens djurstilar har präglats av många 
tvärkast. Som resultat klumpades väsensskilda fenomen som kompositionsprincip, bildfigurer 
och djurdetaljer ihop till svårbegripliga stilgrupper, vars validitet blivit ifrågasatta.336 Häri lig-
ger orsaken till ett flertal problem som äger relevans för det aktuella arbetet: 

- I vissa fall gynnades uppdelningen av den vikingatida dekoren i distinkta stilgrupper av 
tillfälliga materialluckor som fylldes igen under forskningshistorikens gång. Likväl bibe-
höll forskarna den etablerade stilindelningen istället för att revidera den.337  

- Under intryck av Sophus Müllers hårda kritik undvek forskningssamhället frågan om 
bildfigurernas potentiella betydelser. Det är emellertid riskfyllt att definiera stilgrupper 
med ledning av bildfigurer om deras närvaro (eller avsaknad) i bildkompositionerna 

                                                 
329 Jfr Høilund & Kristoffersen 2002, 17. 
330 Rigl 1893, 61–63. Jfr med ”Zeitgeist” hos Wölffin 1915. 
331 Jfr Høilund & Kristoffersen 2002, 21. 
332 Salin 1904 passim. 
333 Jfr Almgren 1955, 88. 
334 Jfr Karlsson 1983, 92–101. 
335 Som t.ex. följande: Gräslund 1992; idem 2006. 
336 Karlsson 1983, 92–101. Jfr Neiß 2009a, 91–93 med diskussion och litteratur. 
337 Jansson 1991, 271–272, 276 om Borre-, Jelling- och Mammenstil. 
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Fig. 13.   

   
 motiveras av den narrativa eller symboliska funktionen som de fyller i sitt aktuella 

sammanhang.  

Förvisso har somliga forskare tagit några steg i rätt riktning, exempelvis genom att dekonstru-
era etablerade stildefinitioner338 och därigenom berett marken för nydanade bildtolkningar 
med inspiration från Erwin Panofskys ikonologi, som behandlas i nästa avsnitt. Men på det 
stora hela taget traderas fortfarande de gamla stilbegreppen med oförminskad styrka.339 

Ikonologiska undersökningsperspektiv 
En förgrundsgestalt i studierna av järnålders bildvärld är tysken Karl Hauck som introduce-
rade den ikonologiska metoden i forskningen. I sina arbeten fokuserar Hauck på bildspråket 
hos guldbrakteater från folkvandringstiden, som han sökte belysa med senare texter, bl.a. från 
norrönt område. Vid sidan av det riktade han stundtals intresset mot bildmaterial med senare 
datering.340 Ett exempel på Haucks metod är tolkningen av en folkvandringstida brakteat från 
Hamburg som återger en antropomorf figur med stickvapen och två zoomorfa figurer i djuror-
namentikens formspråk (Fig. 13). Enligt Hauck anknyter figurkombinationen till myten om 
hur gudarna oskadliggjorde Fenrisulven och Midgårdsormen – om än i en tidigare variant än 
den som återges i Snorris Edda.341 Emellertid präglas Haucks arbeten av vissa 
tillkortakommanden. För det första introducerar han metodrelaterade tillägg på löpande band, 
vilket leder till att resultatens validitet kan ifrågasättas.342 För det andra tar Haucks metod inte 
hänsyn till möjligheten att en och samma bildfigur fylls med nya innehåll i takt med att det 
kronologiska, geografiska och sociala avståndet mellan bildformgivare och betraktare ökar. 
Därför levererar den i första hand övertygande resultat när den tillämpas på bildbärare från 
samma tidsperiod och från ett välavgränsat geografiskt område. Men när man undersöker 
bildfigurer som traderas över en längre tid och på olika sorters bildbärare förlorar metoden sin 

                                                 
338 T.ex. Gjedssø Bertelsen 2002. 
339 T.ex. Maixner 2005 passim. 
340 Jfr följande: Hauck 1976; idem 1981a; idem 1986; idem 1992a; idem 1992b; idem 1994; idem 1998; idem 

1998. 
341  Idem 1978, 392. 
342 Jfr Helmbrecht 2011, 59. 
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skärpa343 Jag har därför försökt vidareutveckla den inom ramen för en tidigare publicerad upp-
sats.344 Inom ramen för arbetet söker jag anpassa den ikonologiska metoden till nyss nämnda 
förutsättningar. Målet uppnås genom en uppdelning av den pre-ikonografiska utredningen i 
två steg. Inom ramen för min synkrona utredning definieras bildfigurernas relativa närhet 
utifrån bildbärarens sammanhang. Vilka bildfigurer är identiska och vilka är så olika att de 
bildar minimalpar? Vilka minimalpar ingår kombinationer? Sitter dessa figurkombinationer 
på samma eller på olika bildbärare? Tillhör bildbärarna samma eller olika föremålskatego-
rier? Härrör de från samma eller olika tillverkningstraditioner? Inom ramen för min diakrona 
utredning följer jag sedan utvecklingen av detta visuella minimalpar. Som ”tidmätare” använ-
der jag stilforskningens etablerade fasindelning. Som resultat av dessa metodförbättringar blir 
det möjligt att klarlägga bildspråkets utveckling under århundradenas gång. Av den pre-ikono-
grafiska kartläggningen framgår att djurornamentiken innehåller figurkombinationer som tar 
sin början i Salins Stil II och som traderas in i den romanska bildkonsten. Kartläggningen 
påvisar dessutom ett antal kontinuitetsbrott och renässansfenomen som kan förklaras på olika 
sätt. Det nyss beskrivna arbetet fick en fortsättning i en annan publicerad uppsats.345 
Undersökningsmaterialet består här av ett antal praktföremål från 900-talet346 som återger ett 
eller fler gripdjur. Till skillnad från äldre arbeten347 syftar studien inte till att identifiera 
gripdjursfigurens ursprung, utan att klarlägga hur skandinaverna integrerade gripdjuret i sina 
nedärvda figurkombinationer. Utredningens resultat visar att nordiska bildkonstnärer 
integrerade den nya gripdjursfiguren i en äldre bildkomposition vilken relaterade till en 
mytologisk berättelse om hur Oden övervinner Fenrisulven. Interaktionen mellan gripdjuret 
och mansfiguren i denna uppdaterade bildformel indikerar att skandinaverna tillskrev 
gripdjuret rollen som ett andedjur som assisterade den gudomlige schamanen vid resan till en 
hinsides värld. En första svaghet med uppsatsen ligger i mitt sätt att redogöra för mina 
resultat.348 Istället för att göra en omstart anknyter min terminologi för bildfigurerna till 
resultaten från föregående uppsats. På detta vis utsuddas skiljelinjen mellan pre-ikonografiskt 
och ikongrafiskt analysskede. En annan svaghet med uppsatsen ligger i omständigheten att 
den härrör från en tid då jag ännu inte var medveten om samspelet mellan bildbärarnas 
interaktionella och praktikrelaterade kontexter och betraktarnas bildtolkning.349 Därför 
fokuserar uppsatsen på bildbärare med delvis olika primärfunktioner. En tredje svaghet ligger 
i underlaget till min studie, som råkar vara fotografier istället för originalföremål. På detta vis 
missar jag många opublicerade detaljer i originalföremålens bildspråk. En fjärde svaghet 
ligger i omständigheten att jag inte definierar vems betraktarperspektiv som mina 
ikonografiska tolkningar anknyter till – dvs. uppdragsgivarens, tillverkarens, ägarens eller 
arvingens?350 

Inom den långa raden av ikonologiska arbeten om djurornamentik förtjänar även Sigmund 
Oehrls doktorsavhandling ett omnämnande.351 Den kretsar kring det stora fyrbenta landdjuret 
som förekommer frekvent under mellersta och sen vikingatid och tangerar sålunda samma 
tidevarv, material och frågeställningar som mina föregående pilotstudier. Oehrl väljer att tolka 
bildfiguren som en representation av Fenrisulven, bl.a. med hänvisning till runstenen från 

                                                 
343 Jfr t.ex. Hauck 1981a. 
344 Neiß 2004 som baseras på idem 1999. 
345  Idem 2007a som baseras på idem 2000. 
346  Såsom figurknoppspännen, hängen, ryggknappspännen, ringnålar och selbågar. 
347 T.ex. Haseloff 1951. 
348 Till skillnad från Neiß 2000. 
349  Jfr Kap. III:2, 57 om kommunikationsmediets kontextuella sfärer. 
350 Jfr Kap. IV:2, 94‒103 om olika betraktarperspektiv. 
351 Oehrl 2010. 
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Norra Åsarp som visar bl.a. ett fyrbent landdjur med fjättrade fötter.352 

Semiotiska undersökningsperspektiv 
Bildsemiotiska analyser av arkeologiskt material 
År 2011 publicerade Michaela Helmbrecht en bildsemiotisk undersökning om människobilder 
från vendel- och vikingatid vilka tangerar djurornamentiken. Helmbrecht fokuserar på föremål 
som återger människobilder och frågar bl.a. hur dessa användes. Vidare kartlägger hon olika 
former av bildkommunikation i syfte att klarlägga hur den ändrades mellan 700- och 900-ta-
let. Helmbrecht argumenterar att bildsemiotikens uppgift är att kartlägga övergripande regler 
för bildbruket istället för att fastna på enskilda praktföremål.353 Samtidigt ser hon tre skäl för 
att ifrågasätta om den semiotiska triangeln354 är lämpad för att analysera arkeologiskt 
bildmaterial. Hon framför tre argument: 

- Den semiotiska triangeln är inte anpassad till kulturella situationer där bildtecken och de-
ras objekt (dvs. livsvärldsfenomen som de återger) uppfattas som utbytbara. Men just så 
kan det ha varit inom skandinavernas magiska verklighetsuppfattning.355 

- Den semiotiska triangeln tar inte hänsyn till bildbäraren, trots att dess materialitet utgör 
en viktig förutsättning för betraktarens bildvarseblivning. 

- I motsats till vad som impliceras av den semiotiska triangeln, är relationen mellan bild-
tecken, interpretant och objekt inte statiskt.356 Istället står de tre enheterna i en permanent 
växelverkan med varandra.357 

Helmbrechts tillvägagångssätt anknyter till Göran Sonessons358 semiotiska reflektioner kring 
bronsåldersristningars primära ikonicitet som klarläggs genom en kontextoberoende 
identifikation av bildfiguren och dess sekundära ikonicitet som bestäms genom en 
kontextberoende tolkning av bildfiguren. Enligt Helmbrecht gav bildfigurens sekundära 
ikonicitet nämligen utslaget när en forntida betraktare ställdes inför valet huruvida två jämför-
bara figurkombinationer var avsedda för att förmedla samma budskap eller ej. Det gör skill-
nad för betraktarens tolkning om en vingprydd figur uppträder på en vikingatida bildsten från 
Gotland (=Völund?) eller en medeltida kyrkvägg (=ängel!).359 Med ledning av nyss beskrivna 
insikter formulerar Helmbrecht sin tumregel för att bedöma validiteten för olika bildtolk-
ningar. Enligt denna är rimligheten att två bilder åsyftar samma bildinnehåll synnerligen hög 
när de motsvarar varandra i visuellt hänseende, när de överensstämmer i formellt hänseende 
och i detaljspråket samt när de uppträder på snarlika bildbärare som dessutom står varandra 

                                                 
352  I överensstämmelse med argumentationen i Neiß 2002, 14. 
353 Helmbrecht 2011, 35, 45, 407. 
354 Jfr Kap. III:2, 54‒58 om tecken, objekt och interpretant (dvs. länken däremellan). 
355 Helmbrecht 2011, 48, 409. 
356 ”Ur ett semiotiskt perspektiv är det inte bara bilden, utan också det bildbärande föremålet och den speciella 

kommunikationssituationen som bidrar till de otaliga betydelserna av en bild. Bilder är tecken, och tecken 
är kommunikationsmedia mellan en sändare och en mottagare. Beroende på mottagaren kan form och inne-
håll i meddelandet variera. Detta innebär att formell likhet inte nödvändigtvis innebär ikonografisk likhet: 
två bilder med samma utseende behöver inte betyda samma sak” (Helmbrecht 2011, 423). 

357  Jfr Signe Horn Fuglesangs (2007, 215) och John Hines (2007, 235–236, 240) diskussion kring ekfraser. I 
Hines tycke var bildfigurerna inte med nödvändighet knutna till specifika berättelser. Istället kunde de 
fyllas med nya situationsinnehåll, ungefär på samma sätt som oralkulturens poetiska formler. 

358  Kap. III:2, 56 om bildens två ikonociteter. 
359  Eget exempel. 
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nära i korologiskt och i kronologiskt hänseende.360 
Sammanfattningsvis framstår Helmbrechts arbete som förtjänstfullt i flera avseenden. För 

det första uppmärksammar hon ett väsentligt tillkortakommande inom den semiotiska triang-
eln och anpassar sin metod därefter. När allt kommer omkring kan bilden inte lösas från 
bildbäraren, eftersom den behöver bildbärarens materialitet för kunna manifestera sig. Vidare 
påverkar bildbäraren tolkningen och måste därför tas i beaktande. För det andra är det ett rim-
ligt antagande att järnålderns människor tillskrev bilden en övernaturlig potens.361 Potensen 
närdes ur två källor. Dels uppfattades bildtecknet som delvis identiskt med det åsyftade objek-
tet inom människans livsvärld,362 dels uppfattades bilden – i likhet med det talade ordet – som 
en handling i sin egen rätt.363 För det tredje erbjuder Helmbrechts arbete en modell för järnål-
derns oralkultur som beskriver dynamiken mellan minnet, bildtecken och det talade ordet.364 
Bilden stabiliserar berättelsens kärnelement över en längre tid. Likväl tvingar den inte fram 
ordagranna återberättelser av den muntliga ursprungstexten, utan den utgör utgångspunkten 
för nytolkningar som uppstår vid varje ny läsning.365 Dessa nytolkningar färgas av bildens 
aktuella kontext.366 Därför får man räkna med möjligheten att forntidens bildstödda 
återberättelser var på förhand dömda att avvika i mer eller mindre stor utsträckning från ur-
sprungsberättelsen.367 Samtidigt lämnar Helmbrechts kartläggning av järnålderns bildvärld 
vita fläckar på forskningskartan. Exempelvis uppger hon vid upprepade tillfällen att vendelti-
dens bildvärld saknar ”narrativ” karaktär, medan hon tror sig kunna skönja narrativa scener 
bland vikingatidens bildstenar och bildväv.368 Påståendet är utan tvekan intressant, i synnerhet 
eftersom det semiotiska forskningsfältet har utvecklat metoder för att skilja mellan olika 
bildprocesser, vilka kommer att introduceras i Kap. VI. Emellertid innehåller Helmbrechts 
avhandling varken någon definition av scenbegreppet eller någon uttalad metod för att skilja 
mellan narrativa och konceptuella bilder (däribland symboler), vilket gör det vanskligt för 
läsaren att rekonstruera vad författarens tolkningar bygger på.369 

Sociosemiotiska analyser av runstenar 
Ett tidigt försök till en multimodal forskningsansatsför vikingatida djurornamentik kan ses i 
Anders Andréns kvalitativa studie av runstenar i Mälardalen. Studien syftade till att 
implementera ett nytt, ”kontextuellt” sätt att läsa runstenar och ämnade att inkludera det kom-
plexa växelspelet mellan djurornamentik och runinskrift. På basis av sina undersökningsresul-
tat yrkar Andrén på en grundläggande revision av våra traditionella runstensläsningar på 
filologisk grund.370 Ett uppseendeväckande resultat av studien är Andréns hypotes att 
runstensdekoren skulle spegla släktförhållanden.371 En annan studie, denna gång på kvantitativ 
grund, är Marco Bianchis avhandling om Södermanlands runstenar. Författarens ämnar förstå 
hur vikingatidens människor interagerade med varandra inom ramen för runstensmediet. I lik-
het med Helmbrecht baserar Bianchi sin studie på ett omfattande undersökningsmaterial som 
                                                 
360 Helmbrecht 2011, 38, 49, 407, 409. 
361 Som hon kallar ”Wirkmächtigkeit”. Jfr det följande: Kap. IV:1, 78 om ord, bild och handling; termbruket 

hos Huth 2004, 314. 
362 Jfr Kap. IV:1, 83 om Siv Kristoffersens reflexioner kring djurornamentiken. 
363 Fredell 2003, 59; Huth 2004, 318. 
364  Följande avsnitt återger Helmbrecht 2011 41, 407. 
365 Jfr det följande: Kap. III:2, 55 om den oändliga semiosen; Hines 2007, 233 om vikingatidens bilddiktning. 
366 Jfr följande: Hines 2007, 241; Bianchi 2010 42–43 om kontext och sekundär kodning. 
367 Jfr Hines 2007, 235–236. 
368 Helmbrecht 2011, 130, 229, 354, 359, 410. 
369 T.ex. ibidem 130, 235. 
370 Andrén 2000, 7. 
371 Jfr Bianchi 2010, 38–39, 52–53, 93 för motargument. 
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tillåter kvantitativa analyser. Dock väljer han en delvis annan väg i så måtto att hans semio-
tiska studie utgår från det enskilda objektet. Redan före Bianchi var runologerna överens om 
att runstenar är visuella konstverk. Men frågan om samspelet mellan dekoren och språket 
hade ännu inte utforskats i nämnvärd utsträckning. Samtidigt finns det goda skäl att tro att vi-
kingatidens runstenskommunikation byggde på andra förutsättningar än dagens 
skriftkommunikation. Västerlandets kultur har länge utvecklats i skriftspråkets skugga. Därför 
domineras många av våra diskurstraditioner av skriftspråkliga konventioner. Med andra ord 
spelar alternativa uttrycksmedel som bilder eller talspråk en underordnad roll.372 Som kontrast 
dominerades vikingatidens kultur fortfarande av muntlighet. Följaktligen ligger det nära till 
hands att vikingatidens människor exploaterade nyss nämnda uttrycksmedel lite annorlunda.373 
Inte desto mindre hanterade de runstenar som ett medium där budskapet förmedlades först och 
främst genom det skrivna ordet. För att göra rättvisa åt verkligheten i skandinavernas munt-
liga kultur valde Bianchi att analysera runstenarnas visuella grammatik med hjälp av 
sociosemiotiken. Nu är det redan en utmaning att komma underfund med meningen bakom en 
enkel runrad. Samtidigt behöver vi tänka på möjligheten att vikingatidens runstensresare 
begagnade sig av alternativa resurser vid sidan av skriftspråk – t.ex. dekor, materialval, 
färgsättning och runstenens placering. Därutöver är det tänkbart att mening skapades genom 
ett samspel av nyss nämnda resurser. Sett med sociosemiotikens ögon kan en runsten liknas 
vid en lök med tre sfärer – en semiotisk, en interaktionell och en praktikrelaterad kontext.374 
Om man betraktar den kontextuella löken ”inifrån”, färgas runinskriftens mening både av 
runstenens interaktionella och praktikrelaterade kontexter. Om man betraktar samma 
kontextuella lök utifrån, framstår runstenens praktikrelaterade kontext som summan av olika 
yttranden och situationskontexter.375 Vid en sociosemiotisk analys av vikingatidens runstenar 
är det därför motiverat att vidga textbegreppet genom att integrera runstenens interaktionella 
och praktikrelaterade kontexter. Det beror på att dessa kontextuella sfärer erbjuder forskaren 
tolkningsnycklar för att läsa runstenen på ett sätt som motsvarar vikingatidens komplexa verk-
lighet. Men med hänsyn till det bristfälliga källäget samt några pragmatiska överväganden376 
begränsar Bianchi sin textanalys till ett välavgränsat avsnitt av runstenens semiotiska kontext 
– närmare bestämt till allt som är ristat i sten.377 Trots denna restriktion leder Bianchis sociose-
miotiska runstensanalys till värdefulla insikter som avser bl.a. djurornamentikens roll för 
textläsningen och människors interaktionsmönster kring det aktuella kommunikationsmediet. 
För det första brukade runstenens upphovspersoner olika resurser som delvis riktade sig till 
olika samhällsgrupper. I vikingatidens samhälle var mediekompetensen nämligen ojämnt 
fördelad. En första mottagargrupp är runstenens icke läskunniga betraktare. Ofta hade dessa 
människor ändå goda chanser att ta till sig stenens huvudsakliga budskap. Det beror på att 
många stenar upprepar skriftspråkets kärnbudskap med hjälp av alternativa resurser. En annan 
mottagargrupp är läskunniga personer med möjligheten att ta till sig inskriften. För dessa be-
traktare tillhandahöll runstenen gärna visuella och språkliga uttrycksmedel som underlättade 
läsningen. Exempelvis kunde sändaren använda sig av dekoren för att hjälpa läsaren till den 
rätta läsningsriktningen. En tredje mottagargrupp bör betraktas som runstenssamhällets socio-
kulturella elit med specialkunskaper som översteg vanlig läskunnighet. Vid sidan av normal-
skriften återger vissa runstenar skriftsystem som bara kunde dechiffreras av regionala grupper 
vars medlemmar förfogade över de för dechiffreringen erforderliga tolkningsnycklarna. Vid 

                                                 
372 Jfr Kap. II:2, 24‒25 om västerlandets resursbruk. 
373 Bianchi 2010, 35. 
374 Jfr Kap. III:2, 56‒58 om sociosemiotik. 
375 Bianchi 2012a, 18, 32, 42–44. Jfr följande: Karlsson 2007; Spurkland 2011, 228–229. 
376 Bianchi 2010, 36, 40, 44–45. Jfr idem 2012a, 32. 
377  Idem 2010, 32, 42–43. Jfr idem 2012a, 18, 32 som svar på kritiken hos Spurkland 2011, 229. 
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sidan av stenar med lönnrunor mm. existerar även stenar som präglas av alla visuella känne-
tecken som utmärker en runsten, men vars runliknande inskrifter ter sig som gallimatias. 
Bianchis textutvidgning gör det möjligt för honom att placera dessa icke-lexikala inskrifter 
inom genren ”runstensristning”. Därigenom blir han i stånd att tillskriva dem textstatus i en 
sociosemiotisk bemärkelse.378 Inom ramen för själva avhandlingen väljer Bianchi att begränsa 
analysen av runstenens semiotiska rum till ristningarna i underlaget. Men i ett senare arbete 
demonstrerar han hur forskare på runinskrifter kan uppnå närapå full textförståelse när de 
integrerar runstenens interaktionsrelaterade och praktikrelaterade kontextrum (dvs. lökens 
andra och tredje lager) i sin analys.379 

Kognitionsrelaterade undersökningsperspektiv 
Kognitionsrelaterade arkeologer vill rekonstruera forntida tankevärldar. Den gemensamma 
nämnaren bakom följande forskningsinsatser ligger i omständigheten att deras företrädare 
associerade djurornamentikens bilduttryck med människans kognitiva djupstrukturer. Den 
kognitionsrelaterade forskningsdiskussionen kring djurornamentiken har pågått sedan tidigt 
1900-tal. Under tidens lopp förankrades somliga argument i vaga associationskedjor, andra i 
välformulerade teorier. Till en början utkämpades debatten emellertid inte inom den arkeolo-
giska arenan. I anslutning till Sophus Müllers opinionsbildande arbeten genomsyrades vår 
egen disciplin länge av en negativ inställning mot eventuella försök att förknippa 
djurornamentik med någon djupare mening.380 Impulsen som föranledde en gradvis omvärde-
ring utgick från den norröna filologin. Ett av de mer inflytelserika bidragen skrevs av 
norrmannen Hallvard Lie. Lie menar att början av perioden som idag betecknas som 
vikingatiden sammanföll med en av ökad individualisering av samhället. Förändringen ska-
pade en allmän oro som lämnade tydliga spår på den samtida konstproduktionen.381 
Kombinationen av existensångest och andlig pånyttfödelse ledde till en regeneration av den 
traditionella djurornamentiken som berikades med bildlån från det kristna Europa.382 Förnyan-
det av djurornamentiken återverkade i sin tur på diktkonsten. Hallvard Lie tror att den skal-
diska genren inom diktkonsten grundlades genom en individuell konstnärsinsats av den 
legendariska skalden Bragi enn gamli Boddason. Som känt är, anses Bragi vara upphovsman-
nen till dikten Ragnarsdrápa,383 dvs. en ekfras på en sköld som påstås ha tillhört den 
sägenomspunna Ragnar Lodbrok.384 Lie spekulerar att skölden bar på den nya sortens 
djurornamentik som gjorde så stort intryck på skalden Bragi att han skapade ett helt nytt vers-
mått för att fånga dess essens ‒ dróttkvætt.385 Nu var Lie ingalunda den förste som diskuterade 
potentiella likheter mellan vikingatidens diktkonst och bildkonst.386 Däremot var han först 
med att utpeka en central gemensamhet mellan konstformerna som låg i utövarnas strävan 
efter naturstridighet.387 Samtidigt försvagas Lies argumentation av tre tillkortakommanden. 
Dels bygger stora delar av hans bevisföring på en personlig känslomässig och estetisk upple-
velse som inte låter sig verifieras eller falsifieras.388 Dels förankrar Lie sin argumentation i 

                                                 
378 Bianchi 2010, 221, 224, 227. Jfr Spurkland 2011, 234a. 
379 Jfr Bianchi 2012, 45–46, 49. 
380  Kap. IV:1, 73‒74 om Sophus Müller. 
381 Lie 1952, 26–27, 53, 59 med djurornamentiken i Osebergsfyndet som främsta exempel. 
382  Ibidem 25–26. 
383  Jfr Kap. II:3, 33 om Bragis status inom forskningsdiskussionen kring ekfrasen. 
384  Jfr fotnot 177 med norrönt namn. 
385  Jfr Kap. V:2, 123 om skaldediktning. 
386 Jfr exempelvis: Söderberg 1905a, 54; Panzer 1921; Heusler 1943, 141.  
387 Lie 1952; Mittner 1955. Jfr Mundal 2002, 151–152 inklusive litteratur. 
388 Jfr Lie 1952, 16, 18, 24. Jfr Marold 2000a, 282. 
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a.  b. 

   
Fig. 14. Gripdjur med tydligt antropomorfa detaljer. Osebergsskeppet (App. III:2.22.7). Efter Klindt-Jensen & 
Wilson 1965; b. Fyrfotadjur som tolkats både som en hjort och som en gripliknande blandfigur i form av ett 
fyrfotadjur med fågelelement. Runsten i Jelling (App. III:2.20.8). Illustration: Julius Magnus-Petersen. Efter 
Larson 1912. 

   
   

psykologiska teorier som tappat sin aktualitet.389 Dels avstår Lie från möjligheten att styrka sin 
argumentation med konkreta bildbelägg från vikingatid. Istället nöjer han sig alltför ofta med 
några vaga hänvisningar till kända publikationer som återger olika varianter av 
djurornamentik.390 Avsaknaden av bildliga paralleller i Lies framställning är beklagligt då 
dessa kunnat underbygga hans argumentation. Ett tydligt exempel är Lies diskussion av 
diktkonstens och bildkonstens blandfigurer som ter sig svårbegriplig för läsare som är inte 
råkar vara förtrogna med Osebergsfyndets gripdjur (Fig. 14a) eller Jellingstenens stora djur 
(Fig. 14b) vilka förefaller blanda detaljer från olika varelser.391 Intressant nog har dessa 
bildfigurer länge diskuterats som potentiella bildlån från det kristna Europa,392 vilket skulle 
kunna ge stöd för Lies idé att blandningstendenserna inom diktkonsten utlöstes av visuella 
import från samma område.393 

                                                 
389 Mittner 1955, 66–70. 
390 Lie 1952, 26, fotnot. 
391 Jfr Domeij 2004, 150–151; idem 2006a, 125; idem 2006b, 41–42. 
392 Karlsson 1985 passim. 
393 Jfr Kap. II:3, 34 om tituli. 
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I likhet med Lie opponerade sig hans samtida forskarkollega i Italien, Ladislaus Mittner, 
mot bilden av kenningar som simpla utsmyckningar. I sitt arbete söker Mittner kenningens 
upphov i en förkristen mentalitet som ska ha präglats av magiska och motsägelsefulla bilder. 
Enligt Mittner går det inte att skilja mellan form och innehåll – kenningen behöver vara dun-
kel, invecklad och mystiskt för att förtrolla.394 Mittner skiljer mellan två poetiska effekter som 
kenningen ger. Det rör sig dels en ”omhöljande effekt” som syftar till att dölja omskrivning-
ens målterm, dels om en ”varierande effekt” som riktar lyssnarnas uppmärksamhet på en viss 
aspekt av måltermen.395 Utifrån dessa begrepp analyserar han sedan olika eddakväden samt 
dikten Ynglingatal.396 Mittner ser i kenningen något som fyllde en funktion utöver den som 
poetisk omskrivning. När en diktare valde att beskriva krigaren som en galt, försågs den åsyf-
tade även i det verkliga livet med galtens egenskaper ‒ åtminstone sett med dåtida ögon.397 
Vikingatidens människor uppfattade skaldens språkbilder som en imiterande magi med poten-
tial att manipulera verkligheten. Enligt Mittner fungerade djurornamentiken enligt samma 
mekanism. När en någon använde ett föremål med djurornamentik, så var personen övertygad 
om att detta påverkade djurets motsvarighet i det riktiga livet. Med andra ord hade männi-
skans manipulation i detta fall effekten att djuret förverkligade sin övernaturliga potential.398 
En annan gemensamhet mellan Mittner och Lie ligger i omständigheten att de ville se ett sam-
band mellan bildkonstens djurornamentik och diktkonstens kenningar. Men till skillnad från 
Lie valde Mittner att kommentera och belägga sina associationer med instruktiva bildhänvis-
ningar.399 Till exempel uppfattar han djurornamentikens kämpande banddjur som symboler för 
livets oändliga näringskedja där den enes död är den andres bröd. Enligt Mittner fungerade 
djurornamentikens banddjurssamlingar som symboler både för livets myller och för döden. 
Med hjälp av djurornamentiken lyckades smyckesmeden med konststycket att framställa 
existensens fula sidor på ett estetiskt tilltalande sätt. Med andra ord skapades här visuella mot-
svarigheter till skaldens språkliga kenningar.400 Vid sin analys av bildkonsten uppmärksammar 
Mittner tre potentiella paralleller med diktkonsten. Den första ligger i konstformernas 
detaljfokus som riktar uppmärksamheten mot det specifika istället för helheten.401 Den andra 
parallellen ligger i förvandlingstemat som yttrar sig både i bildkonstens fixeringsbilder och i 
diktkonstens kenningar. Den tredje parallellen ligger i omständigheten att djurornamentikens 
bildspråk och skaldekonstens språkbilder riktar sig till en initierad personkrets.402 

Även den anglosaxiska diktkonsten kom att diskuterats i förbindelse med djurornamentik. 
År 1967 uppmärksammade John Leyerle omständigheten att fornengelska diktare begagnade 
sig av en speciell kompositionsteknik där olika teman blandades i en och samma text på ett 
sätt som fick dem att framstå som antiteser i förhållande till varandra. Enligt Leyerle 
genomfördes integrationen både på mikronivå (t.ex. när diktaren ställer olika episoder mot 
varandra), och på makronivå (dvs. inom verkets övergripande struktur). Samma 
kompositionsprincip förekommer även i dåtidens latinspråkiga diktkonst där det var tal om 
”att väva sammanflätningar”.403 Denna tydliga livsvärldsassociation föranleder Leyerle att 
vända blicken mot anglosaxarnas materiella kultur. Eftersom det enbart kvarstår fragment från 
textilkonsten väljer han att diskutera djurornamentik och bokillustrationer då han uppfattar 

                                                 
394 Mittner 1955, 7, 13. Jfr Bergsveinn Birgisson 2007, 64–65. 
395 Jfr Kap. V:2, 128‒129 om kenningens struktur. 
396 Jfr Bergsveinn Birgisson 2007, 64–65. 
397  Mittner 1955, 10. 
398  Ibidem 9–13, 49–69. 
399 Jfr ibidem 8–9. 
400  Ibidem 69–70 med hänvisning till Salin 1935, fig. 194. Jfr Mittner 1995 21 om kenningen för ”grav”. 
401 Mittner 1955, 23, 68–69. Jfr Bergsveinn Birgisson 2007, 64–65. 
402 Mittner 1955, 69. 
403 texere serta; Leyerle 1991, 148–149, 151–152. 
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dessa konstyttringar som parallellföreteelser. Enligt Leyerle begränsade sig parallellerna mel-
lan diktkonst och vävning inte bara till materiella uttryck, utan vävning ägde också en metafo-
risk dimension i så måtto att den refererade till kvinnors sociala handlingsutrymme. I det 
verkliga livet ägde kvinnan både förmågan att knyta allianser och att klippa sociala band. Ett 
annat exempel på samma blandning av konstruktiva och destruktiva potential ser Leyerle i 
guldets dubbelfunktion som socialt kitt och stridsäpple.404 Leyerles reflexioner är onekligen 
intressanta, men till följd av bristen på entydiga bildhänvisningar lämnas läsaren återigen med 
många frågetecken. 

Mot bakgrund av den gradvisa teoretiska öppning som vår disciplin genomgått sedan 1980-
talet fick filologernas kognitionsbaserade tolkningar av djurornamentiken slutligen genklang i 
den arkeologiska forskningen. I en uppsats om tidiga runinskrifter påpekar Frands Herschend 
att det föreligger kognitiva paralleller mellan diktkonst och djurornamentik. Båda konstfor-
merna präglas av en hög abstraktionsgrad. Som följd avkrävs mottagaren en stor analytisk för-
måga för att bli varse konstverkens dolda motiv.405 I sitt arbete om den vikingatida smyckepro-
duktionen uppmärksammar Anna Hed Jakobsson djurornamentikens potentiella anknytning 
till förkristna centralplatser406 och implementerar Lies och Mittners tankegångar i sin 
bildanalys. Hon åberopar några konceptuella dikotomier407 som genomsyrade vikingatidens 
kultur och gör gällande att dessa satte sin prägel på gjutprodukterna och deras dekor. Dekoren 
i form av djurornamentik uppfattas av henne i första hand som en symbol med ideologisk 
signifikans. I likhet med Mittner associerar hon djurornamentikens fixeringsbilder med 
diktkonstens kenningar och en magisk världsbild.408 Därför ser hon djurornamentiken som en 
symbol för tillverkningsrelaterade övergångsriter. I Lotte Hedeagers tycke tyder 
djurornamentikens kontinuitet och elitanknytning på bildkonstens koppling till kognitiva 
djupstrukturer. Dessa djupstrukturer påverkade järnåldersmänniskans ideologi. Följaktligen 
skulle ett studium av djurstilar kunna bidra till en bättre förståelse av de kognitiva strukturer 
som präglade det förkristna Skandinavien. Hedeager kopplar djurornamentikens 
fixeringsbilder till en utbredd tro på hamnskifte, dvs. individers förmåga att agera i en annan 
skepnad och utanför den egna kroppen.409 Likväl uppfattar hon djurornamentikens 
förvandlingar i första hand som symbol för rådande ideologi istället för återgivningar av 
samtida myter.410 Maria Domeij Lundborgs undersökningar av djurornamentiken kan ses som 
en vidareutveckling av bl.a. Lies, Mittners och Leyerles arbeten. Enligt hennes analysresultat 
återger djurornamentikens olika bildteman som utgör materialiserade varianter av 
diktkonstens stridsmetaforik. Med andra ord uttrycker båda konstformer samma krigiska 
ideologi. Samtidigt ifrågasätter Domeij Lundborg djurornamentikens anknytning till 
förkristen eller kristen mytologi och vill hellre se ett sociokulturellt samband.411 Även Siv 
Kristoffersen tecknar en holistisk bild om sambandet mellan diktkonst och bildkonst.412 
Hennes långtgående slutsatser förankras i en rad pilotstudier där hon belyser olika aspekter av 
djurornamentiken.413 I likhet med Hedeager kopplar hon djurornamentikens uppkomst till 

                                                 
404  Ibidem 155‒157. 
405 Herschend 2001, 368. 
406 Hed Jakobsson 2002, passim; ibidem 2003, 290. 
407  T.ex. KULTUR/NATUR, KAOS/ORDNING och KVINNLIGT/MANLIGT. Jfr Kap. V:2, 123 med Lista 1 och 128–129 

om motsatsspänningen inom kenningens grundschema. 
408  Hed Jakobsson 136–141 samt 132 med hänvisning till bl.a. idem 1999, 42. 
409 Hedeager 2004, 222–230, 224, 226, 240–241. 
410  Ibidem 231; idem 2000, 139–140 om djurfigurers metaforiska funktion. 
411 Domeij 2004, 153; idem 2006a, 127; idem 2006b, 39, 41, 43. 
412 Kristoffersen 2010 med hänvisning till bl.a. Neiß 2009b. 
413 Bl.a. de kognitiva processerna som bidrar till varseblivandet av fixeringsbilder. Jfr följande: Lindstrøm & 

Kristoffersen 2001; Neiß 2011a; idem 2012a aom baseras på annan litteratur. 
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sociala förändringar vid övergången mellan romersk järnålder och folkvandringstid. Dessa 
befrämjade uppkomsten av en ny förvandlingsideologi som definierade djur, människor och 
som utbytbara kategorier.414 Den nya ideologin legitimerades med hjälp av nya symboler, 
däribland djurornamentiken. Situationen lämnade ett djupt avtryck i skandinavernas kognitiva 
djupstrukturer och påverkade deras kulturuttryck en lång tid framöver. Ett exempel är 
kenningskonsten som fortlevde en bra bit in i medeltiden.415 I sin argumentation anknyter 
Kristoffersen bl.a. till Mittners reflektioner om diktkonst och imiterande magi.416 Hon ställer 
sig bakom idén om en allmän tro som gick ut på att man kunde använda sig av 
djurornamentiken för att påverka andra varelser. Genom att utsmycka ett bruksföremål med 
djurornamentik initierade konstnären en förvandling i den verkliga världen som gagnade 
föremålets användare. Paradoxalt nog bestod bildernas primära syfte emellertid inte i att 
återge just de involverade djuren utan i att symbolisera förvandlingen som sådan.417 En annan 
av Kristoffersens bragder ligger i omständigheten hon associerar fixeringsbilderna på 
folkvandringstida reliefspännen med en kompositionsprincip inom diktkonsten som medeltida 
lärda betecknade som nykrat.418 

2. Figurknoppspännen 
I det följande avsnittet undersöker jag hur olika forskningshistoriska undersökningsperspektiv 
påverkat arkeologins syn på fenomenet ”figurknoppspänne”. I samband med det berörs ett 
stort antal egna pilotstudier som jag publicerat under loppet av två årtionden. Å ena sidan har 
dessa arbeten haft ett avsevärt inflytande på utformningen av den aktuella studien.419 Därför 
skulle de kunna sammanfattas i en exposé som föregår mina undersökningskapitel. Å andra 
sidan skulle ett sådant upplägg göra det svårt att se mina pilotstudier i sitt forskningshistoriska 
sammanhang. Därför väljer jag att redogöra för mina pilotstudier kring olika spännen i anslut-
ning till arbeten från andra forskande som studerat samma material. 

Stil- och typologirelaterade undersökningsperspektiv 
I en tidigare del av forskningshistoriken existerade flytande övergångar mellan stilistisk och 
typologisk forskning. Därför diskuteras resultaten från båda forskningsinriktningar i ett 
gemensamt avsnitt. 

Utvecklingsrelaterade analyser 
Figurknoppsprydda rundspännen tillhörande Birkaserie II:A420 
I en uppsats från 1927 drar Sune Lindqvist paralleller mellan figurknoppspännets Birkaserie 
II:A och två ljusstakar från Kremsmünster i Österrike.421 Lindqvist är övertygad om att just 
denna sortens ljusstakar varit förlagan för figurknoppsprydda rundspännen tillhörande 
Birkaserie II:A. Av allt att döma färgas hans resonemang av dåtidens syn på djurornamentik 
                                                 
414 Kristoffersen 2010, 267, 269. 
415  Idem 1995, 1–2, 12; idem 1997, 247. 
416  Idem 2010, 267. 
417  Idem 1995, 11–12. Jfr Hed Jakobsson 2003, 127. 
418 Kristoffersen 2010, 266. Jfr Kap. V:2, 131‒133 om kenningbaserade figurkombinationer. 
419  Jfr Kap. I:2, 10‒16 om pilotstudiernas relevans inom projekthistoriken. 
420  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Stora rundspännen : Mörstorp (App. III:1.2.31, Birkasubtyp II:A3a). Med 

figurknoppar: British Museum (App. III:1.2.18, Birkaserie II:A), Finkarby (App. III:1.2.21, Birkaserie 
II:A), Helms-Museum (App. III:1.2.25, Birkaserie II:A), Högby (App. III:1.2.26, Birkaserie II:A), Torsta-A 
och B (App. III:1.2.39 & App. III:1.2.40, Birkaserie II:A), Väsby (App. III:1.2.46, Birkaserie II:A). 

421 Lindqvist 1927. Jfr idem 1931, 157–160. 
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som en meningsbefriad dekor som lämpar sig bäst för frågeställningar av kronologisk och 
korologisk natur.422 Som vi sett förut, präglades arkeologins dekorforskning länge av ett oin-
tresse för hantverkarnas aktiva roll inom designutvecklingen423 samt av en bristande förståelse 
för den täta förbindelsen mellan bildbärare och bildbudskap.424 Mot bakgrund av detta kan 
man säga att Lindqvist lever upp till sin egen tids metodkrav när han genomför en intuitiv och 
summarisk dekoranalys mellan spännen och ljusstakar som leder honom till slutsatsen att de 
uppvisar en snarlik design.425 Den av honom konstaterade överensstämmelsen får Lindqvist att 
torgföra ett scenario som involverar vikingar som kommit över en snarlik stake vid ett plund-
ringståg och som blivit så förtjusta över dess dekor att de valt att överföra bilderna på en re-
dan befintlig typ av nordiska dräktsmycken. Lindqvists idéer kring sambandet mellan konti-
nentala ljusstakar och skandinaviska figurknoppspännen tillbakavisades redan år 1962 av Tor-
sten Capelle, närmare bestämt med hänvisning till omständigheten att det saknas potentiella 
beröringspunkter mellan tillverkningstraditionerna. Som alternativ sökte Capelle den typolo-
giska utgångspunkten för figurknoppsprydda rundspännen inom Birkaserie II:A,426 med silver-
spännet från Mörstorp som främsta exempel.427 Som vi kommer att se längre fram berättar 
emellertid en noggrann autopsi av originalspännena en avvikande historia. Omständigheten att 
Capelle valde litteraturstudiets väg, istället för att genomföra autopsier när han drog sina egna 
slutsatser, visar att han inte dragit några metodrelaterade konsekvenser av sin egen kritik mot 
Sune Lindqvist. Capelle identifierade spänne B i Torstadepån som en sen produkt inom 
spänneserien. Anledningen var förekomsten av ett speciellt motiv – det stora djuret – som han 
uppfattade som en indikator för Mammenstil.428 Emellertid är det riskfyllt att datera ett före-
mål utifrån enstaka dekordetaljer istället för helhet. Detta gäller i synnerhet om detaljen råkar 
vara en enstaka bildfigur som ingår i en mer omfattande bildkombination.429 

År 2009 publicerade jag en egen pilotstudie på sex stora figurknoppsprydda rundspännen 
tillhörande Birkaserie II:A.430 Studien ämnade att ge svar på ett kognitivt spörsmål. Utifrån
vilka förutsättningar formgavs dekorens fixeringsbilder, och vad hade tillverkaren för avsikt 
att återge? För att kontextualisera dekoren säkerställdes först med hjälp av en typologisk 
undersökning att spännena härrör från samma tillverkningstradition. I idealfallet indikerar en 
liknande arbetsstil nämligen att man tillverkade dekoren med en likartad intention.431 Samti-
digt utesluter spännenas gemensamma proveniens inte att tillverkarens bildintention 
modifierades mellan varven.432 Därför granskades i nästa steg huruvida figurknoppspännenas 
bildspråk ändrades under tidens gång. Uppgiften krävde en sortering av spännematerialet 
utifrån alternativa tidmätare vid sidan av dekoren. Valet föll på tillverkningstekniska och 
funktionstekniska index. I analysen användes bl.a. slitagespår för att diagnostisera 
funktionstekniska framsteg. Genom att klarlägga den relativa kronologin för rundspännena 
blev det möjligt att följa bildspråkets utveckling steg för steg. Uppsatsen utmynnande i den 
kognitionsrelaterade hypotesen att produktionsprocessen bakom fixeringsbilderna liknar 
produktionsprocessen bakom kenningarna inom skaldediktningen, både i kognitivt, i 
kontextuellt och i visuellt hänseende.I enlighet med ett GT-baserat arbetssätt har den nyss be-
                                                 
422  Kap. IV:1, 73‒74 om evolutionism och diffusionism. 
423     Ibidem 74 om konstvetenskaplig stilforskning. 
424     Ibidem Kap. IV:1, 77‒78 om den semiotiska triangeln och bildens sekundära ikonicitet. 
425  Och detta helt utan hänsyn till omständigheten att stakarnas dekor är trippelsymmetrisk, men spännenas 

dekor kvadruppelsymmetrisk. 
426 Jfr App. II:1.2 för typdefinition. 
427 Capelle 1962, 105–106. 
428  Idem 1968, 60. 
429 Neiß 2007b, 84–85. Jfr Kap. VI:3, 183 om riskerna med dekorbaserade dateringar. 
430 Neiß 2009b. 
431 Jfr Kap. III:3, 61‒62 om sambandet mellan arbetsstil, mentalitet och ideologi. 
432 Jfr Kap. IV:2, 98‒99 om olika betraktarperspektiv på spännedekoren. 
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skrivna pilotstudien blivit vägledande för den aktuella studien. 

Figurknoppsprydda rundspännen tillhörande Birkaserie II:B433 

Även Birkaserie II:B tilldrog sig Sune Lindqvists intresse. I en uppsats från 1931 beskrev han 
spänne B i Jämjödepån som 

”det präktiga, niellerade silverspänne, snarast i Borrestil […] vilket jämte en sämre replik [= spänne A] hit-
tats […] vid Jämjö i Gärdslösa socken, Öland.” 

I sin analys följde han ett evolutionistiskt paradigm där varje konstutveckling börjar som en 
blyg knoppning och övergår till en blomstringsfas för att sedan vissna bort. Närmare än så 
beskrivs föremålen inte.434 Lindqvists summariska arbetssätt befrämjades av stilforskningens 
tidstypiska antagande att dekoren saknar djupare mening. Lindqvists teser om spännenas inne-
börds relation kullkastades av mig några årtionden senare genom en ingående undersökning 
av spännen som inkluderade exemplaren från Jämjö och Vårby. Autopsierna tog inte bara hän-
syn till dekordetaljer, utan också till spännenas tekniska status, och det resulterade i tre insik-
ter. För det första skvallrar spänne B:s storlek, vikt och dekordisposition i kombination med 
fyndkontexten om ett beroende av spänne A. För det andra är spänne B en funktionsteknisk 
vidareutveckling, och för det tredje visar en slitageanalys att användningstiden för spänne B 
var kortare än den för spänne A. Därför är det rimligt att anta att Jämjö-B tillverkades som ett 
komplement till Jämjö-A. Jämjö-A med sin stora potential för rationaliseringar utgör 
förmodligen ett experimentskede. Utredningen visar också att Vårbyspännet är schablonlikt 
med Jämjö-A, men att spännets teknik har förbättrats. Det är därför berättigat att anta att spän-
net är typologiskt yngre. 

Attribuerande analyser 
Likarmade figurknoppspännen435 

Inom forskningshistoriken blev likarmade figurknoppspännen bara i undantagsfall föremål för 
proveniensrelaterade diskussioner. Ett sådant undantag är exemplaret från Eléc. Spännet hitta-
des i dagens Ryssland, närmare bestämt i ett område i som under vikingatiden räknades till 
petjengernas territorium. Likväl var forskningssamhället på det hela taget eniga om att spän-
net är av fastlandsskandinaviskt prägel. Somliga såg i Elécspännet en mellansvensk pro-
dukt.436 Andra fokuserade på vad de uppfattade som spännets utomskandinaviska särdrag. 
Holger Arbman driver tesen om spännets östliga proveniens längst när han påstår att det hade 
producerats i Rus.437 Det bör noteras att Arbman stöder sina attributioner på dekordetaljer 
istället för en helhetsanalys av spännet. Därigenom missar han ett viktigt proveniensindicium 
på baksidan.438 Baksidans kantzon pryds av en niellodekor som återger repstavar. Där repsta-
varna möts, förenas de i en gemensam bandknut. Fenomenet är vida spritt på Gotland och 
återkommer bl.a. på prominenta föremål som ryggknappspännet från Klinte, ringnålen från 
Austris och dosspännet från Mårtens,439 men även på mindre föremål som djurhuvudspännen 

                                                
 

433  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Stora rundspännen med figurknoppar : Jämjö-A och B (App. III:1.2.27 & App. 
III:1.2.28, Birkaserie II:B), Vårby-A (App. III:1.2.45, Birkaserie II:B). 

434 Lindqvist 1931, 158. 
435  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Likarmade spännen med figurknoppar: Eléc (App. III:1.1.23, Birkaserie IV:D). 
436  Däribland Mårten Stenberger 1959, 195. 
437 Arbman 1960, 120. Detta får bifall från Wladyslaw Duczko 2004, 185–186. 
438 Neiß 2005; idem 2015a; idem 2019. Följande avsnitt återger en varierad ordalydelse från Neiß & Wärmlän-

der & Sholts 2012. 
439 Austris (App. III:2.17.1), Klinte (App. III:2.21.1), Mårtens (App. III:2.6.1). 
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samt på tungformade och fiskstjärtformade hylsor.440 Lena Thunmark-Nylén spekulerar att 
liknande metallsmycken med niellodekor tillverkades av en och samma hantverkare.441 Med 
andra ord förfogar Elécspännet över en kombination av bildmotiv och tillverkningsteknik som 
hjälper oss att attribuera spännet till en smyckesmed som hade skolats i en gotländsk tillverk-
ningstradition.442 Likväl är det inte givet att uppdragsgivaren seglade hela vägen till Gotland 
för beställa spännet. Det finns nämligen indikationer på vikingatida smeder som kunde röra 
sig över avsevärda distanser.443 

Figurknoppsprydda rundspännen tillhörande Birkaserie II:A444

Mina pilotstudier på sex svenska och två ryska exemplar inom Birkaserie II:A visar hur man 
kan använda tillverkningstekniska och funktionstekniska index för en typologisk attribuering. 
Som resultat av den ena studien445 framstår spännena från Sverige som produkter av en och 
samma tillverkningstradition. I den andra studien446 bekräftas Torsten Capelles gamla idé att 
Gnëzdovospännena emanerar från en annan tillverkningstradition än spännena som hittades i 
Skandinavien. I själva analysen kombinerar jag min objektautopsi med resultaten från en äldre 
materialanalys med hjälp av röntgenfluorescens.447 Som resultat av undersökningen framstår 
båda Gnëzdovospännen som något så ovanligt som två vikingatida rekonstruktioner av en 
äldre skandinaviskt spännetyp. Spänne A är resulatet av en sekundär kombination av mellan 
tre och fem äldre föremål. Spänne B är till övervägande del en rekonstruktion av 
fastlandsskandinaviskt rundspänne med figurknoppar. Autopsins resultat tyder på att 
bottenplattan har avformats direkt från en äldre förebild. Smedens intention med avform-
ningen tycks ha varit en önskan att skapa en värdig inramning för fyra betydligt äldre djurfor-
made knoppar. Samtidigt avviker Gnëzdovo-B signifikant från den tillverkningstekniska, 
teknologiska och bildmässiga standard som kunnat konstateras för liknande silverspännen i 
Skandinavien. Därför ligger det nära till hands att spännets bottenplatta och proximalknoppar 
härrör från olika smeder.448 

Figurknoppsprydda rundspännen tillhörande Birkaserie II:B449

Min typologiska pilotstudie på tre stora figurknoppsprydda rundspännen tillhörande Birkase-
rie II:B ger några preliminära svar i fråga om deras attribuering.450 Vårbyspännet är schablon-
likt med Jämjö-A. Medan Jämjö-A och Vårby visar ett antal likheter som tyder på en gemen-
sam tillverkningstradition, är det svårt att konstatera något gruppsamband med Jämjö-B. Det 
sistnämnda spännet framstår snarare som en fri tolkning av äldre förebilder (däribland Jämjö-
A), med många självständiga problemlösningar. Vid sidan av det förfogar Jämjö-B över en 

                                                 
440 T.ex. Thunmark-Nylén 1998, Tafel 8.2, 168.1, 163.6.  
441  Idem 2006, 419.  
442  Neiß 2007b, 153–154; idem 2010a, 132‒134.
443 Beck 1983, 631; Callmer 2002 passim; Hed Jakobsson 2003, 159–160. 
444  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Stora rundspännen med figurknoppar: British Museum (App. III:1.2.18, Birkaserie 

II:A), Helms-Museum (App. III:1.2.25, Birkaserie II:A), Gnëzdovo-A och B (App. III:1.2.23 & App. 
III:1.2.24, Birkaserie II:A), Högby (App. III:1.2.26, Birkaserie II:A), Torsta-A och B (App. III:1.2.39 & 
App. III:1.2.40, Birkaserie II:A), Väsby (App. III:1.2.46, Birkaserie II:A). 

445 Neiß 2009b. 
446 Neiß & Wärmländer & Sholts 2012, 155–164. 
447 XRF; Eniosova & Puškina & Minasyan manus 2012. 
448 Jfr Kap. IV:2, 99 om spännets åldrandefas sedd genom användarnas ögon. 
449  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Stora rundspännen med figurknoppar: Jämjö-A och B (App. III:1.2.27 & App. 

III:1.2.28, Birkaserie II:B), Vårby-A (App. III:1.2.45, Birkaserie II:B). 
450  Följande avsnitt återger en varierad ordalydelse från Neiß 2007b. 
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kombination av bildmotiv och tillverkningsteknik (dvs. bandknuten i niello) som tillåter oss 
att attribuera spännet till samma gotländska tillverkningstradition som Elécspännet. 

Kvalitetsrelaterad analys 
Figurknoppsprydda rundspännen tillhörande Birkaserie II:A451 
En annan pilotstudie på Birkaserie II:A syftade bl.a. till att granska kvalitetsbegreppets prak-
tiska användning inom typologiska studier.452 I samband med undersökningen delades 
kvalitetsbegreppet upp i olika aspekter. Uppdelningen motiverades av min förhoppning att 
identifiera och utveckla metoder som tar större hänsyn till vikingatidens inomkulturella 
betraktarperspektiv än vad traditionella spontanbedömningar gör. Vid min kvalitetsanalys 
kombinerades två etablerade aspekter – dvs. hantverksinsats och materialvärde – med två nya 
kvalitetsaspekter, nämligen spännets affektionsvärde och ikonografiska relevans.453 Affektions-
värde relaterar till tecken av ägarnas uppskattning av föremålet. Ikonografisk relevans avser 
antalet föreställande bildfigurer som smyckesmeden lyckades förena på föremålets begrän-
sade yta. Inom ramen för min serie- och kategoriövergripande undersökning jämfördes unika 
rundspännen med figurknoppar (dvs. Väsby och Storcks samling) med stora rundspännen och 
likarmade figurknoppspännen som föreställer vikingatida massprodukter. Väsbyspännet 
tillverkades av silver och övriga spännen av kopparlegering. Spännena i fråga förenas genom 
liknande dekordetaljer, sin gemensamma funktion i dräkten och möjligheten att de härrör från 
samma tillverkningstradition. Enligt undersökningens preliminära resultat stod silverspännet 
från Väsby ut inom tre olika kvalitetsaspekter, dvs. affektionsvärde, hantverksskicklighet och 
ikonografisk relevans. Undersökningen ledde till frågan om det kan finnas en korrelation mel-
lan materialvärde och övriga kvalitetsaspekter. 

Figurknoppsprydda rundspännen tillhörande Birkaserie II:B454 
Även tre exemplar i Birkaserie II:B blev föremål för en kvalitetsanalys.455 Men till skillnad 
från undersökningen av Birkaserie II:A456 genomfördes kvalitetsanalysen kategoriinternt och 
inkluderade därför en femte kvalitetsaspekt – funktionsvärdet. Av undersökningen framgick 
att Jämjö-B skiljer sig från Jämjö-A och Vårby i funktionsvärde, hantverksskicklighet och 
ikonografisk relevans. Samtidigt är det svårt att uttala sig om spännets affektionsvärde, om 
man bortser från det uppenbara faktum att Jämjö-B ansågs vara tillräckligt värdefullt för att 
gömmas i en depå. Jämjö-A med sina många lagningar är lättare bedömt. Det faktum att detta 
slitna spänne kompletterades med ett nytt dito (dvs. spänne B) istället för att ersättas helt och 
hållet, skvallrar med all önskvärd tydlighet om föremålets affektionsvärde. 

                                                 
451  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Likarmade spännen med figurknoppar: Bj 969 (App. III:1.1.8, Birkasubtyp 

IV:A2b-särexemplar), Bj 973 (App. III:1.1.9, Birkasubtyp IV:B2b), Bopparve (App. III:1.1.17, Birkatyp 
B1), Brista-A (App. III:1.1.20, Birkasubtyp IV:A2b), Kiplingeberg (App. III:1.1.37, Birkasubtyp IV:A1a-
särexemplar). Stora rundspännen : Bj 24A (App. III:1.2.3, Birkasubtyp II:A1a), Bj 846 (App. III:1.2.9, 
Birkasubtyp II:A3c-särexemplar). Med figurknoppar : Storcks samling (App. III:1.2.35, Birkaserie II:A), 
Väsby (App. III:1.2.46, Birkaserie II:A). 

452  Följande avsnitt återger en varierad ordalydelse från Neiß 2007b. 
453 Kap. VI:3, 186‒187 om kvalitetsaspekter. 
454  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Som fotnot 449. 
455  Följande avsnitt återger en varierad ordalydelse från Neiß 2007b. Jfr idem 2010a. 
456 Kap. IV:2, 88 om figurknoppsprydda rundspännen med anknytning till Birkaserie II:A. 
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Ikonologiska undersökningsperspektiv 
Figurknoppsprydda rundspännen tillhörande Birkaserie II:A457

I en uppsats från 1887 föreslår Hans Hildebrand att figurknoppspännen avbildar mytologiska 
djur.458 Vid den första publiceringen av Ekeskogsspännet liknas medialknoppens form vid ”en 
elegant torgbrunn, omkring vilken fyra friskulpterade hästar har samlats för att dricka”.459 
Långt senare publicerade Gustav Trotzig ett ikonologiskt tolkningsförsök för Birkaserie II:A 
och likarmade figurknoppspännen.460 Även om studiens författare inte tar explicit ställning i 
metodologiska frågor, ger uppsatsens undertitel (”ikonografiska reflektioner”) vid handen att 
Trotzig låtit sig inspireras av Erwin Panofskys arbeten.461 Men till skillnad från ikonologins 
portalfigur utgår han vid sin tolkning inte från det individuella konstverket utan från det 
ikonografiska schemat bakom spänneexemplaren. Enligt Trotzig består centraltemat hos runda 
och likarmade figurknoppspännen av en brunnsliknande byggnad i medial position. Kring 
denna grupperas ett antal hjortliknande djur. Kompositionen avrundas utåt med några rävlik-
nande djurprotomer i bottenplattans distalavsnitt. Treenigheten i form av brunn, hjort och 
djurprotom ställs sedan i samband med några äldre figurkombinationer. Trotzigs bildparallel-
ler omfattar dels en analog figurkombination i form av en dalmatisk golvmosaik från 500-ta-
let,462 dels ett rekonstruerat livsvärldsfenomen i form av en kyrkoinredning från 300-talets 
Rom.463 Konstverken i fråga föreställer de paradisiska källorna, vilket leder Trotzig till slutsat-
sen att figurknoppspännen återger samma tema. Han anser sin tolkning bekräftad av 
omständigheten att tre likarmade figurknoppspännen inom Birkagrupp IV hittats i ett antal 
gravar vilka (utifrån gravgodset och sin position på gravfältet i Birka) har tolkats som kristna. 
Idén är utan tvekan intressant, i synnerhet eftersom undersökaren kan peka på skriftliga be-
lägg på en mytologisk föreställning som verkar matcha den av honom diskuterade 
kombinationen av bildfigurer. I fråga om den valda metoden behöver emellertid anmärkas att 
Trotzigs analys utelämnar betydande delar av spännenas primära bildprogram.464 Vidare kan 
man diskutera om de fyrbenta landdjurens nack och pannflikar föreställer horn. Detsamma 
gäller frågan huruvida mittknoppen motsvarar vikingatidens bildkonventioner för en brunn 
eller källa. Slutligen ger en validitetsanalys465 vid handen att Trotzigs bildparalleller äger ett 
relativt lågt bevisvärde, eftersom de saknar tillverkningstekniska, geografiska och kronolo-
giska förbindelser med fenomenet ”figurknoppspänne”. Följaktligen står hans tolkning av 
figurknoppspännets figurkombination som paradisiska källor på skakigt fundament. Detta ute-
sluter förvisso inte möjligheten att senare generationer av betraktare med en kristen agenda 
omtolkade bildinnehållet i enlighet med den kristna mytologin som motsvarade deras tids 
ideal. Sammanfattningsvis gör sig Trotzigs förtjänt om fenomenet ”figurknoppspänne” i tre 
avseenden. Dels ser han figurknoppspännenas potential för bildbudskap. Dels uppmärksam-
mar han det eventuella traditionssambandet mellan Birkaserie II:A av silver och likarmade 
figurknoppspännen av kopparlegering. Dels utvecklar han ett ikonografiskt tolkningsförslag 

                                                 
457  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Stora rundspännen med figurknoppar: British Museum (App. III:1.2.18, Birkaserie 

II:A), Helms-Museum (App. III:1.2.25, Birkaserie II:A), Högby (App. III:1.2.26, Birkaserie II:A), Torsta-A 
och B (App. III:1.2.39 & App. III:1.2.40, Birkaserie II:A), Väsby (App. III:1.2.46, Birkaserie II:A). 

458 Hildebrand 1887, 50–51 om Högby kyrka (App. III:1.2.26). 
459 KVHAAÅ 1962, 102. 
460 Trotzig 1996. 
461 Kap. III:2, 54 om ikonologi. 
462 Salona (App. III:2.11.1). 
463 Jfr Kap. VI:3, 181, Tabell 5 för terminologi. 
464  Däribland fixeringsbilder som han uppfattar som lösryckta djurdetaljer; Trotzig 1996, 5. 
465 med ledning hos kraven i följande: Neiß 2011, idem 2012a. Jfr Kap. VI:4, 190‒197 om valideringsmetoden 

för bildläsningar. 
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som äger potentialen att förklara dekormässiga modifikationer som vissa spänneexemplar 
underkastades inom loppet för sin biografi.466 

Under det därpå följande årtiondet lanserade jag några alternativa tolkningsförsök för 
figurknoppspännets dekor – närmare bestämt inom en rad av pilotstudier vilka, till viss del, 
bygger på sinsemellan olika förutsättningar.467 Bristerna i den första pilotstudien468 
kompenserades i en därpå följande pilotstudie469 med hjälp av tre kvalitetssäkringsåtgärder. 
För det första begränsar jag min undersökning till Birkaserie II:A, istället för att utgå från 
olika föremålskategorier. Dessutom säkerställer jag att undersökningsmaterialet emanerar från 
samma tillverkningstradition. Därmed ökar rimligheten att spännedekorens formgivare 
förmedlade liknande budskap.470 För det andra kopplar jag min bildtolkning till ett tydligt be-
traktarperspektiv.471 För detta ändamål rekonstrueras figurknoppspännenas första 
användningskontexter. För det tredje analyserar och dokumenterar jag bildspråket på original-
spännena i minsta detalj. På så sätt framkommer fixeringsbilder som ännu inte kommit forsk-
ningen till del. Vid min bildtolkning använder jag mig av en hermeneutisk metod som är 
ikonografisk i så måtto att den bakgrundsinformation som kommer fram inom ramen av 
kontextanalysen påverkar tolkningsriktningen. Det rör sig om fyra tolkningsnycklar: 

- FIGURKNOPPSPÄNNETS KVALITET. – En serie- och kategoriövergripande jämförelse med 
massprodukter i kopparlegering indikerar att figurknoppsprydda silverspännen tillhörande 
Birkaserie II:A sticker ut i andra kvalitetsaspekter vid sidan av materialvärdet.472 

- SMYCKESMEDENS SOCIALA STATUS. – Om vendeltidens smyckesmeder var starkt beroende 
av samhällseliten, så erbjöd vikingatiden större frihet, bl.a. genom nya 
avsättningsmöjligheter för massprodukter. För smyckesmeder som ville framställa ett 
figurknoppspänne i exklusiva metaller gällde det inte desto mindre att söka sig till en be-
skyddare med erforderliga produktionsresurser.473 

- FIGURKNOPPSPÄNNETS FYNDPLATSER. – Tre silverspännen hittades i närheten av platser 
med Tuna-namn. Detta tas som ett indicium att smyckesmedens uppdragsgivare tillhörde 
samma sociala sfär som bar upp Oden-kulten. Denna gud framställs inom de norröna 
skriftkällorna som prototyp för skalden och för smyckesmeden.474 

- SMYCKESMEDENS ARBETSSÄTT. – En analys av dekorutvecklingen inom Birkaserie II:A 
och av figurknoppspännets visuella kanon ger vid handen att figurknoppspännets bild-
språk formgavs på ett liknande sätt som skaldediktens språkbilder.475 

Utifrån dessa ledtrådar tolkar jag figurknoppspännets fixeringsbilder med hjälp av norröna 
skriftkällor som på ett eller annat sätt kretsar kring guden Oden. Till följd av denna associa-
tion framstår somliga fixeringsbildkombinationer som piktogram med logografisk funktion. 
Med detta menas att de visualiserar verbala Odensheiti. Samtidigt associerar jag 
fixeringsbildernas förvandlingstema (dvs. transformationen mellan människa och djur) med 

 
466 Jfr Kap. IV:2, 99 om ombyggnaden av Gnëzdovo-B. 
467 Jfr Kap. VI:5, 206‒208 om forskningsdynamiken inom GT. 
468 Jfr Kap. IV:1, 76 om Neiß 2007a. 
469  Följande avsnitt återger en varierad ordalydelse från Neiß 2009b. 
470 Jfr Kap. IV:1, 77–78 om rimliga förutsättningar för antagandet att två bilder åsyftar samma innehåll. 
471  I första hand tillverkaren och i andra hand spännets första ägare. 
472 Jfr Kap. IV:2, 88 om min kvalitetsrelaterade pilotstudie. 
473 Neiß 2009b, 94. Jfr idem 2012a, 56. 
474  Idem 2009b, 114. 
475  Idem 2007b passim. 
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skriftkällornas narrativ om Odens förvandlingar.476 Med tanke på ekfrasens genre i Skandina-
vien föreslår jag avslutningsvis att figurknoppspännet med sina fixeringsbilder tjänade 
vikingatida skalder både som inspirationskälla och som minnesstöd vid framförandet av deras 
dikter. 

Figurknoppsprydda rundspännen tillhörande Birkaserie II:B477

Utifrån antagandet att spännet från Vestervang och spänne B i Jämjödepån tillverkades på lik-
nande förutsättningar som silverexemplaren inom Birkaserie II:A, associerades spännenas 
bildspråk med Odensheiti och med narrativ om Odens förvandlingar.478 

Bildsemiotiska undersökningsperspektiv479 
2011 valde Michaela Helmbrecht att avrunda sin bildsemiotiskt inspirerade doktorsavhandling 
med en syntes där hon utnämner silverspännet med fixeringsbilder till paradexemplet för sina 
egna argumentationslinjer och slutsatser.480 Enligt Helmbrecht riktade sig figurknoppspännets 
bildbudskap framför allt till samtida betraktare. Silvrets material- och symbolvärde samt 
dekoren gjorde figurknoppspännet till en bricka i det sociala spelet. Tack vare sitt material-
värde och sin praktiska funktion som dräktdetalj tjänade spännet som social markör åt högre-
ståndskvinnan. Helmbrecht menar att bildernas potens härrörde dels från fixeringsbilderna 
som trollband betraktaren, dels från den utbredda tron att bilder var en länk till andra värl-
dar.481 I linje med det väljer hon att se depositionen av silverspännen i skatter som en 
kommunikativ handling som knöt denna värld till en annan verklighet.482 Utöver det kommer 
författaren till slutsatsen att djurornamentiken i allmänhet inte återgav några händelseförlopp 
eller några mytologiska berättelser. Istället handlade det i hennes tycke om någon sorts 
bildkenningar som i sin tur stod för något annat – exempelvis kampen mellan olika männi-
skor.483 I linje med detta representerade djurornamentikens antropomorfa varelser inte speci-
fika individer utan det allmänmänskliga. Frontalsedda varelser, anser Helmbrecht, fyllde möj-
ligtvis en apotropeisk funktion, vilket hon motiverar genom en kombination av fakta och 
intuition. Här avses dels omständigheten att frontalsedda figurer gärna återges med stirrande 
ögon och med potentiellt avvärjande gester, dels teorin att djurornamentikens bilder uppfatta-
des som identiska med det avbildade.484 

Vid en bedömning av arbetets relevans för fenomenet ”figurknoppspänne” bör man hålla 
Helmbrecht tillgodo att hon försöker se helheten istället för att fastna på det enskilda föremå-
let. Ambitionen att analysera bildschemat för hela föremålskategorier framstår som rimligt 
med tanke på studiens målsättning att kartlägga allmänna regler bakom järnålders bildbruk.485 
Samtidigt förblir det ett riskfyllt arbetssätt att stundtals begränsa sitt studium till ett fåtal 

                                                 
476 Jfr följande pilotstudier av Väsbyspännet: Neiß 2005b; idem 2007b, 158. 
477  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Stora rundspännen med figurknoppar: Jämjö-B (App. III:1.2.28, Birkaserie II:B), 

Vestervang (App. III:1.2.44, Birkaserie II:B). 
478  Neiß 2007b; idem 2010a; idem 2011a; idem 2012a. 
479  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Som fotnot 457. 
480  Dvs. samma föremålstyp som tidigare betecknades som barockspänne och i det här arbetet som figurknopp-

spänne. Jfr Kap. I:2, 10 om mitt studiematerial. 
481  Antingen eftersom bilderna troddes stå i växelverkan med det avbildade eller eftersom de uppfattades vara 

identiska med det. 
482 Helmbrecht 2011, 411, 414, jfr 386, 388–389. Jfr Kap IV:1, 83 om Siv Kristoffersens studieresultat 

avseende folkvandringstida reliefspännen. 
483 Helmbrecht 2011, 374–375. Jfr Kap. IV:1, 82‒83 om Ladislaus Mittners, Maria Domeij Lundborgs och 

Lotte Hedeagers tolkningar av djurornamentiken. Jfr även förbehållen hos Sunhild Kleingärtner 2007, 160. 
484 Som fotnot 482. 
485 Helmbrecht 2011, 35. 
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”representativa” bildbärare när man ämnar identifiera semiotiska regler för hela den aktuella 
föremålskategorin.486 Som tidigare framgått, uppfattar Helmbrecht runda figurknoppspännen 
av silver som mönstergiltiga exempel för sin egen arbetslinje.487 Enligt författaren motiverades 
spännenas nedläggning i depåer inte främst av deras metallvärde. Istället handlade det om 
figurknoppspännets olika funktioner, som hon anser vara kartlagda genom hennes egen 
avhandling.488 Men så utelämnar samma studie jämförbara figurknoppspännen av 
kopparlegering, trots att dessa hanterades på ett avvikande sätt.489 Därigenom försvagas 
Helmbrechts hypotes att det var spännets bildfunktioner som styrde människors attityd när 
man anförtrodde dem jorden. Följaktligen framstår författarens beslut att använda figurknopp-
spännet för att illustrera det egna bidraget till den arkeologiska bildforskningen som olyckligt 
– hennes arbete innehåller utan tvekan bättre exempel. För figurknoppspännets vidkommande 
består Helmbrechts förtjänster i omständigheten att hon erkänner fixeringsbildernas existens 
inom vikingatidens bildkonst, att hon realiserar figurknoppspännets relevans för bildforsk-
ningen och att hon råkar vara först med att väva ledtrådar från ett antal pilotstudier till en sam-
manhängande bild. 

Kognitionsrelaterade undersökningsperspektiv 
Bildvarseblivning och motivigenkänning490 
Mina egna pilotstudier kring fenomenet ”figurknoppspänne” rör sig vid återkommande tillfäl-
len inom gränslandet mellan bildsemiotik och kognitionsforskning. Två uppsatser utgår kret-
sar kring bildidentifikationen med spännefragmentet från Vestervang som främsta exempel.491 
Genom en rekonstruktion av spännets ursprungliga utseende blir det möjligt att göra 
välmotiverade tolkningar av spännets bildprogram. Samtidigt erbjuder spännets fixeringsbil-
der ett välkommet tillfälle att diskutera några problem avseende vikingatidens insiderperspek-
tiv och arkeologens outsiderperspektiv vid bildläsningar. När dagens forskare använder sina 
sinnen för att analysera vikingatidens bildkonst, gäller det att undvika positivismens fallgrop. 
Det är emellertid ingen lätt uppgift. Exempelvis tror Sunhild Kleingärtner på existensen av en 
tidlös och därmed objektiv varseblivningshierarki som gör det möjligt för dagens forskande 
att skilja på iögonfallande och subtila bildelement inom vikingatidens smyckedekor.492 Men är 
det verkligen rimligt att vi förfogar över samma bildvanor som vikingatidens betraktare? I ett 
annat sammanhang avfärdas några av mina läsningar av fixeringsbilder utifrån en mag-
känsla.493 Men är det rätt väg att gå? Klinisk forskning, psykologi och antropologisk fältforsk-
ning tyder på att bildvarseblivning är en kulturellt betingad process som dessutom varierar 
från person till person. Följaktligen är det riskfyllt att förlita sig på den egna intuitionen när 
man godkänner somliga bildläsningar och avfärdar andra. För att slå mig själv fri från 
intersubjektivitetens rävsax skisserar jag en ny metod som tillåter att man graderar de egna 
motividentifikationerna efter validitet.494 Utgångspunkt är omständigheten att bildläsningens 
livsvärldsreferenser kan uppdelas i säkert belagda och mindre säkert belagda fenomen, alltef-
ter graden av bevarande eller rekonstruktion. Med det nya diagnostiska redskapet i handen, 

                                                 
486 Jfr ibidem 209, 297–298. 
487 Jfr Kap. IV:2, 91–92 om figurknoppspännen. 
488 Helmbrecht 2011, 388–389. 
489 Jfr Kap. IV:2, 102 om hur spännen av kopparlegering hanterades. 
490  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Stora rundspännen med figurknoppar: Vestervang (App. III:1.2.44, Birkaserie 

II:B). 
491 Neiß 2011a; idem 2012a. Jfr Kap. III:2, 56, 58 om bildsemiotik och primär ikonicitet. 
492 Kleingärtner 2007, 158–159. 
493 Helmbrecht 2011, 200. 
494 Jfr Kap. VI:4, 190–198 med metodbeskrivning och litteratur. 

En multiperspektivisk studie om figurknoppspännen av Birkatyp 



 
 

Kap. IV ‒ Djurornamentik och figurknoppspännen 
 
 

 
 

–93– 

blir det möjligt för olika forskare att enas om den minsta gemensamma nämnaren mellan var-
andras bildläsningar. Metoden i fråga duger därför inte bara för abstraherade fixeringsbilder, 
utan också för analysen av annat arkeologiskt bildmaterial.495 

Kompositionsteknik496 

Min typologiska pilotstudie på sex runda figurknoppspännen introducerades förut. Den visar 
hur man kan använda sig av typologiska analyser för att uppnå en djupare förståelse för 
smedernas intellektuella arbetsinsats.497 Efter att ha klarlagt den relativa kronologin för sex 
rundspännen kan jag följa bildspråkets utveckling steg för steg. Därigenom kommer jag 
underfund med en vikingatida kompositionsprincip som styrde smedernas bildskapande. Un-
der sin produktionstid genomgick exemplaren inom Birkaserie II:A en stegvis omvandling 
som var ett resultat av funktionstekniska och gjuttekniska förbättringar. Men trots dessa varie-
rande förutsättningar kan man utläsa en strävan hos figurknoppspännets tillverkare att bevara 
och bygga ut vissa bildteman. I många fall är dessa bildfigurer inte specifika för figurknopp-
spännet. I stället uppträder de på annat håll i den samtida bildkonsten, framför allt inom gjut-
konsten. Den röda tråden inom figurknoppspännets utveckling är bilddekorens 
förvandlingsnarrativ. Narrativet återges i form av fixeringsbildkompositioner där antropo-
morfa varelser förvandlas till zoomorfa varelser och vice versa. I förbindelse med 
designprocessen föll man delvis tillbaka på färdiga sättstycken, dels improviserade man fram 
helt ny bildfigurer. Därför ligger det nära till hands att tala om en vikingatida ”figurkanon”.498 

Begreppsintegrationsteori499

Frågan om smyckesmedens fixeringsbilder och skaldens kenningar har gemensamma rötter 
behandlas i en ännu en pilotstudie på Vestervangspännet.500 Under den mellersta vikingatiden 
utvecklade djurornamentiken ett komplext bildspråk med många fixeringsbilder. Fixeringsbil-
derna har i sin tur en minnesteknisk kvalitet som inte har uppmärksammats tillräckligt. Min 
analys av Vestervangspännets fixeringsbilder ger vid handen att djurornamentiken – i likhet 
med andra samtida kulturuttryck – präglades av ett metaforiskt tänkande.501 Men till skillnad 
från exempelvis skalderna översatte smyckesmederna det kulturella konceptet inte till lättflyk-
tiga språkbilder utan till den materiella sfären. Begreppsintegrationsteorin visar att 
figurknoppspännets bildspråk kom att återverka på sina betraktare, åtminstone fram till den 
dag då bruksföremålet kasserades. Därmed ligger det nära tillhands att djurornamentiken hade 
en stabiliserande inverkan på samtidens konceptuella blandningar. Därför måste vi överväga 
möjligheten att djurornamentiken fungerade som ett materiellt ankare inom vikingatidens kul-
tur.502 

Biografiska undersökningsperspektiv 
Figurknoppspännets dekor utgör en komplex polysemisk företeelse med olika lager av 
betydelser som skiftar mellan olika kontexter. I sista konsekvens ligger djurornamentikens 

                                                 
495 Som fotnot 491. 
496  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Som fotnot 457. 
497 Kap. IV:2, 85 om Neiß 2009b. Följande avsnitt återger en varierad ordalydelse från denna pilotstudie. 
498 Jfr Neiß 2007b, 162 om Jämjö-B. Jfr fotnot 477. 
499  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Som fotnot 490. 
500  Följande avsnitt återger följande: Neiß 2012c. Idem 2013. 
501 Jfr Kap. IV:1, 83 om Lotte Hedeagers och Siv Kristoffersens reflexioner kring djurornamentikens koppling 

till kognitiva djupstrukturer som påverkade järnålderns ideologi. 
502 Jfr Kap. III:5, 65‒66 om samspelet mellan tankefigur och materiell kultur. 
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betydelse i betraktarens öga, och man får därför räkna med möjligheten att medlemmarna av 
olika grupper uppfattade en och samma bildkomposition ömsom narrativ, ömsom symbol och 
ömsom som innehållsbefriad dekor. Mina pilotstudier kring fenomenet ”figurknoppspänne” 
hjälpte mig att identifiera olika betraktarperspektiv som sammanfaller med spänneexempla-
rens sociala biografi.503 Denna biografi låter sig indelas i en skapelsefas, en användningsfas, 
en åldrandefas och en underjordisk fas. 

Spännets skapelsefas sedd genom smedens ögon504 

För att komma åt intentionen bakom figurknoppspännets dekor erbjuder det sig att inta 
smyckesmedens betraktarperspektiv. Min pilotstudie på sex runda figurknoppspännen505 bi-
drog med värdefulla insikter som hjälper mig att rekonstruera smyckesmedens 
betraktarperspektiv. Den första nyckeln ligger i bildbärarnas kvalitet.506 Den andra nyckeln 
ligger i smyckesmedens sociala status och potentiella mecenatberoende vid tillverkningen av 
praktföremål. En tredje nyckel ligger i figurknoppspännets fyndplatser som ger en fingervis-
ning om tänkbara användningsmiljöer.507 Den fjärde nyckeln ligger i smyckesmedens 
kompositionsteknik vid designandet av spännedekoren.508 Som summa av dessa fyra indicier 
är det frestande att likna spännesmedens skapande av ett bildspråk vid skaldens skapande av 
språkliga bilder.509 Som diskuterades förut,510 legitimerar det biografiska perspektivet nya och 
kreativa grepp, däribland experimentell arkeologi.511 Experimentell gjut ning av vikingatida 
spännen var ett forsknings- och utbildningsprojekt med två syften. För det första utbildades en 
guldsmedsstuderande inom vikingatidens formspråk och tillverkningstekniker. För det andra 
fick jag som arkeolog möjligheten att pröva olika tillverkningshypoteser. Förhoppningen med 
samarbetet mellan guldsmed och arkeolog var en perspektivvinst för båda parter. Studieobjek-
tet utgjordes av det likarmade figurknoppspännet från Asa. Projektgruppen ämnade att rekon-
struera spännets utseende och att hitta moderna analogier till vikingatidens tillverkningspro-
cess.512 Under arbetets gång involverades båda parter i lika stor utsträckning i alla arbetsmo-
ment. 

En viktig fråga som sysselsatt generationer av arkeologer avser vikingatidens tredimensio-
nella formspråk. Hur kommer det sig att gjutkonsten plötsligt domineras av rundfigurer, 
samtidigt som tidigare stilepoker huvudsakligen alstrade platta gjutprodukter? Man har 
föreslagit att vikingatidens rundfigurer är resultatet av gjuttekniska innovationer, men har inte 
gått på djupet med frågan. De fåtaliga vikingatida metallgjutformar som bevarats associerar 
till relativt platta föremål som tillverkades med en tämligen enkel gjutteknik. Även likarmade 
figurknoppspännen dominerades initialt av platta former. Men så småningom gjuts spännets 
bottenplatta i ett stycke med två djurhuvudformade distalknoppar. Intressant nog placeras de 
nya djurstolparna  på samma  ställen där tidiga  spännen uppvisar  tappformade knoppar inklu- 

                                                 
503 Jfr Kap. III:4, 63 om den biografiska metaforen. 
504  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Likarmade spännen: Asa (App. III:1.1.1, Birkatyp IV:A1-särexemplar). Stora 

rundspännen med figurknoppar: British Museum (App. III:1.2.18, Birkaserie II:A), Helms-Museum (App. 
III:1.2.25, Birkaserie II:A), Högby (App. III:1.2.26, Birkaserie II:A), Torsta-A och B (App. III:1.2.39 & 
App. III:1.2.40, Birkaserie II:A), Väsby (App. III:1.2.46, Birkaserie II:A). 

505  Neiß 2009b. 
506 Jfr Kap. IV:2, 88 om mina kvalitetsrelaterade pilotstudier. 
507 Kap. IV:2, 89‒90 om figurknoppspännets fyndplatser. 
508     Ibidem 93 om Vestervangspännet. Jfr fotnot 490. 
509  Kap. I:2, 15‒16 med utförlig redogörelse inklusive litteratur. 
510 Kap. III:4, 62‒64 om agens och biografi. 
511  Följande avsnitt återger en varierad ordalydelse från Neiß & Sitell 2012 inklusive referenser. 
512 Jfr Kap. III:3, 61‒62 om handlingskedjan. 
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sive potentiella spår efter gjutkanaler.513 Därför skulle man kunna tänka sig att 
figurknoppspännets rundfigurer tog sin början i gjuttappar som smyckesmederna brukade av-
lägsna rutinmässigt – åtminstone till den dag då någon kom på idén att använda dem som ut-
smyckningar. För att befästa denna hypotes måste man säkerställa antagandet att distalknop-
parna hos den aktuella spännedesignen fyllde en gjutteknisk funktion. Därför prövade vi 
knopparnas gjuttekniska potential inom ramen för ett dynamiskt experimentupplägg. Ett så-
dant upplägg medför två ting. Dels modifieras försöksanordningarna under arbetets gång. 
Dels uppfattas experimentfasen som fullbordad så fort projektgruppen etablerat en potentiell 
analogi till den vikingatida tillverkningsprocessen. Vår pilotstudie visade att figurknoppspän-
nets djurhuvudsstolpar lämpar sig som gjuttekniska anordningar och ger i förlängningen stöd 
till hypotesen att figurknoppspännenas medgjutna rundfigurer utgör en vidareutveckling av 
gjuttappar. Ett delat ingöt i spännemitten skulle också förklara varför figurknoppspännenas 
djurstolpar är inåtvända, medan samtida motsvarigheter i andra material pekar utåt. Gjutförsö-
ken ledde dessutom till en oväntad tillverkningsanalogi. Kombinationen av mjukspännets 
djurhuvudstolpar och de juverformade ingöten (Fig. 15) skapar en temporär bildskulptur som 
påminner om två diande djurungar. Denna bildtolkning tillåter två slutsatser: 

- Det är tänkbart att vikingatida smyckesmeder liknande mjukmodellens ingöt vid ett juver. 
I förlängningen skulle det innebära att djurornamentiken fungerade som ett slags 
bygganvisning som hjälpte smyckesmeden att montera viktiga gjuttekniska anordningar 
innan mjukmodellen kläddes i gjutformsmaterial.514 

- Rekonstruktionen öppnar för möjligheten att djurornamentiken betraktades som en 
övernaturlig funktionsanordning som skulle säkra gjutningens succé. Med detta menas att 
smyckesmeden sökte säkerställa att gjutformen nådde mättnad genom att förse gjutkana-
lerna med var sitt diande djurhuvud som skulle tömma ingötets ”spenar” på flytande me-
tall.  

Den bildmagiska associationen faller i linje med två väletablerade teorier. Enligt den första 
uppfattade forntidens smeder som personer med förmågan att förvandla död råvara till le-

                                                 
513 Neiß & Sitell 2012, 154–156. 
514  Jfr Kap. VI:2, 171  om den gjuttekniska terminologin. 
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vande ting.515 Enligt den andra teorin låg avsikten med djurornamentiken inte i första hand i 
att avbilda djuren. Istället ville man förse föremålet med djurens egenskaper.516 Enligt projekt-
gruppens idé är det emellertid inte det färdiga metallspännet som försågs med djurungarnas 
sugförmåga utan spännets ”skuggfigur” på insidan av metallgjutformen. Forskningsdiskussio-
nen kring djurornamentiken har av hävd utgått från dekoren på färdigproducerade bildbärare. 
Följaktligen framstår idén om djurornamentikens temporära bildfunktioner i samband med 
deras tillverkning som en nyhet. Skulle fler studier påvisa liknande samband, bör den all-
männa diskussionen kring djurornamentikens innebörd ta en ny riktning.517 Den experimen-
tella pilotstudien kring Asaspännet visar med all önskvärd tydlighet att det är rimligt att 
uppfatta figurknoppspännets design som smyckesmedens intellektuella produkt. Smedens 
konstfärdighet yttrar sig inte enbart i en finurlig dekor utan också i smedens förmåga att 
designa denna dekor så att den låter sig realiseras i den gjuttekniska verkligheten. Därför vore 
det kortsiktigt om arkeologer begränsar smedens roll till kopierandet av bildkompositioner 
som uppdragsgivaren tänkt ut. När allt kommer omkring låg det i smyckesmedens kompetens 
att formge ett bildspråk som lämpade sig för tredimensionell gjutning. 

Spännets användningsfas sedd genom uppdragsgivarnas ögon518 
Tre av mina publicerade uppsatser kretsar kring på det likarmade spännet från ryska Eléc. 
Exemplaret råkar vara det mest komplexa figurknoppspännet som är känt. Dekoren kryllar av 
fixeringsbilder med symbolisk och narrativ potential.519 Den bakomliggande pilotstudien på 
originalspännet bekräftade misstanken att dekoren innehåller en hittills ouppmärksammad tre-
udd (Fig. 16b) som ger relevant information om spännets vikingatida användningskontext.520 
Bildfiguren i fråga associerar till en allmänskandinavisk blandfigur, men fungerade eventuellt 
också som emblem.521 Pilotstudien av Elécspännet ledde till tre insikter som är relevanta för 
den aktuella studien. Dels utbildades spännesmeden i en gotländsk tillverkningstradition.522 
Dels besitter spännet ett högt materialvärde, och den omfattade niellodekoren pekar på en stor 
hantverksinsats. Dels är det möjligt att dekorens treudd associerar till Rurikidernas 
härskardynasti som förde den s.k. ”störtande falken”. Intressant nog återkommer Elécspännets 
kombination av treudd och trikvetra också på två tegelplattor från Tiondekyrkan i Kiev, vilken 
tjänade som sista viloplats för många Rurikider.523 Möjligtvis hade Rurikidernas bruk av em-
blem en motsvarighet i det samtida Danmark.524 Den samlade bedömningen ger vid handen att 
Elécspännet inte bara tillverkades för en högreståndskvinna som levde under andra hälften av 
900-talet eller början av 1000-talet utan också med referens till samma person som föranledde 
tillverkningen av hänget från Chilovo (Fig. 16c) och doppskon i en kammargravliknande 
sarkofag från tiondekyrkan i Kiev (Fig. 16d). Med tanke på spännets höga materialvärde och 
på hantverksinsatsen ligger det nära tillhands att redan tillverkningsuppdraget uppfattades 

                                                 
515 Lund 2006, 330. 
516 Kristoffersen 1997, 246–247. Jfr följande: idem 2010, 263 om fixeringsbildernas potens; Hed Jakobsson 

2002, 283; idem 2003, 127. 
517 Jfr följande: Gustafsson 2013a, 11; idem 2013b, 84, 101 om vikingatida gjutning som ett happening; Neiß 

& Sitell 2012, 163 om gjutningen av moderna kyrkklockor inför tillresta församlingsmedlemmar som bistår 
gjutaren med sina böner. 

518  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Likarmade spännen: Eléc (App. III:1.1.23, Birkaserie IV:D). 
519 Jfr Kap. VIII:1, 256‒263 om min sociosemiotiska resursanalys. Följande avsnitt återger en varierad ordaly-

delse från Neiß & Wärmländer & Sholts 2012. Jfr följande: Neiß 2015a; idem 2019. 
520 Jfr bildundersökningen hos Neiß 2005a. 
521  Dvs. en symbol som representerar en idé eller en person. 
522 Kap. IV:2, 86 om Elécspännets proveniens. Jfr fotnot 518. 
523 Tiondekyrkan-B (App. III:2.22.11). 
524 Kleingärtner 2007, 214 om Hiddensee-konstens fågelmotiv. 
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Fig. 16. Emblemliknande figurer; a. Blandfigur bestående av en fågelliknande kropp med antropomorft huvud
inklusive Napoleonhattliknande huvudbonad (BF[=A&F]-nh); b. Samma figur upp och ned. Elécspännet (App. 
III:1.1.23); c. Hänge från Chilovo (App. III: 2.8.2); d. Doppsko från Tiondekyrkan i Kiev App. III:2.5.4). Illustra-
tion: Fig. 16 c & d efter Paulsen 1953. 
 
 
som en maktdemonstration. Med detta sagt bör man dock påminna sig om att dåtidens högre-
ståndskvinnor endast ägde ett begränsat manöverutrymme. Det har föreslagits att smycke-
smide tillhörde de arenor där kvinnor kunde realisera sina sociala strategier. Om tillverknings-
uppdraget för Elécspännet utgick från en kvinna uppfattades detta troligen som en 
maktdemonstration, som gjorde heder åt hela hennes ätt. Vidare kunde kvinnor påverka 
maktbalansen inom ätten genom att utse arvingen för sina smycken och därmed också för den 
därtill knutna prestigen.525 Nu uppvisar Elécspännet slitage och lagningar som talar för möjlig-
heten att klenoden vandrade genom flera händer. Samtidigt får man räkna med möjligheten att 
kvinnans förfoganderätt nådde sin gräns om hon ville testamentera värdeföremål till utomstå-
ende. Det finns nämligen indikationer på att silver, i likhet med åkermark, tillräknades odalen 
som bara kunde avyttras med ättens goda minne.526 Vikingatidens identitetsbegrepp avvek 
också från nutidens. Inom fornnordisk hederskultur uppfattades högreståndskvinnans gär-
ningar som representativa för hela ätten.527 Troligen var det därför inte heller någon privatsak 
när en man förärade en gåva åt en kvinna. Istället uppfattades hans beteende som ett 
närmandeförsök till hela ätten – vilket i oönskade fall värderades som ett angrepp på ättens 
heder.528 Som alternativ till en enskild givare får man också räkna med möjligheten att 
Elécspännet var en gåva som bekostades av flera personer i kvinnans närmare eller utvidgade 
omgivning. En tänkbar parallell utgör en händelse på Island där alltinget beslöt att bekosta 
tillverkningen av ett värdefullt silverspänne i syfte att hedra nationens största skald.529 Mot 
bakgrund av Elécspännets anknytning till Gotland vore det därför frestande att spekulera att 
det rörde sig om en diplomatisk gåva som utgick från önationen i Östersjön. Möjligheten att 
ett figurknoppspänne från vikingatidens Ryssland kan kopplas till ett historiskt persongalleri, 
                                                 
525  Wicker 2012a, 899–900. Jfr Kap. V:3, 161–162 inklusive litteratur; om kvinnors betydelse för 

smyckesmide. 
526 Kilger 2020, 248‒250. Jfr Thunmark-Nylén 2006b, 462, 473. 
527 Som fotnot 525. 
528 Jfr Kap. V:2, 120 om hederskulturens betydelse för diktkonsten. 
529 Kap. V:3, 141 om Eyvindr Finnsson Skáldaspillir. 
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bestående av män och kvinnor med delvis kända namn, ger värdefull extrainformation om 
figurknoppspännets anonyma uppdragsgivare i Skandinavien och deras möjliga syn på figur-
knoppspännets dekor. Sålunda innehöll djurornamentiken inte bara som lekfulla bildgåtor av 
symbolisk och delvis narrativ karaktär, utan bildfigurerna kan också ha fyllt emblematiska 
funktioner. 

Spännets åldrandefas sedd genom användarnas ögon530 
Ett tredje undersökningsperspektiv på figurknoppspännets dekor förankras i spännets 
åldrandeperiod som identifieras med ledning av skador och spår av slitage. Vikingatidens 
material erbjuder många exempel på det allmänmänskliga behovet att genom lagning och 
underhåll förlänga livstiden på sina bruksföremål.531 Figurknoppspännematerialet uppvisar 
allsköns lagningar. Vi kan exempelvis urskilja oprofessionella lagningar i form av 
provisoriska hoplappningar532 och kosmetiska åtgärder533 samt professionella lagningar i form 
av permanenta lappningar,534 funktionsteknikrelaterade lagningar535 och högkvalitativa 
skadeåtgärder.536 Av allt att döma fyllde lagningarna olika syften. Ibland handlade det om att 
återställa spännets funktionsvärde eller att bevara dess materialvärde. Exempelvis gjorde man 
sig besväret att komplettera Ekeskogsspännets bortbrutna proximalknopp i form av ett fyrbent 
landdjur med bakåtvänt huvud genom en djurformad knopp som härrör från ett annat exem-
plar inom figurknoppspännegruppen. Knoppen i fråga föreställer samma sexfotade blandfigur 
som uppträder på rundspännet från Högby kyrka och på spänne B i Torstadepån. För övrigt är 
spännet mycket slitet. Spännet genomgick flera, till synes oprofessionella, lagningar som syf-
tade till att förlänga livstiden på funktionsdelarna och att hindra spännet från att falla i bitar.537 
Hos spännet på Helms-Museum hade mittknoppen och de två bevarade proximalknopparna 
tappat sitt fäste. Mittknoppen återfästes med hjälp av slaglod, vilket är en relativ krävande 
teknik.538 Att interaktionen mellan tillverkare och spännets ägare inte behövde begränsa sig till 
spännets skapelsefas framgick vid autopsin på exemplaret vid British Museum och Torsta-A. 
Här pekar en kombination av olika index på möjligheten att spännena lagades av en och 
samma verkstadsrepresentant.539 

Sett i ett längre perspektiv indikerar lagningar inte bara föremålets relativa ålder, eller för-
sök att bevara dess funktions- och materialvärde. De kan också ses som uttryck för spännets 
affektionsvärde, vilket är ett paraplybegrepp för ett antal svårfångade kvalitetsaspekter som 
relaterar till ägarnas uppskattning.540 Exempelvis kan ett föremål uppskattas för sina 
hantverksmässiga och konstnärliga kvalitéer eller eftersom det uppfattas som arvegods som 

                                                 
530  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Likarmade spännen: Eléc (App. III:1.1.23, Birkaserie IV:D). Stora rundspännen 

med figurknoppar: British Museum (App. III:1.2.18, Birkaserie II:A), Ekeskogs (App. III:1.2.20, Birkaserie 
II:A), Gnëzdovo-A och B (App. III:1.2.23 & App. III:1.2.24, Birkaserie II:A), Helms-Museum (App. 
III:1.2.25, Birkaserie II:A), Högby kyrka (App. III:1.2.26, Birkaserie II:A), Jämjö-A (App. III:1.2.27, 
Birkaserie II:B), Torsta-A och B (App. III:1.2.39 & App. III:1.2.39, Birkaserie II:A), Väsby (App. 
III:1.2.46, Birkaserie II:A). 

531 Jfr Thunmark-Nylén 1983, 95–96, 112–116; idem 2006, 395–396. 
532 T.ex. hela Ekeskogsspännet. Jfr fotnot 530. 
533 T.ex. blecket under Jämjö-A:s överskal. Jfr fotnot 530. 
534 T.ex. bottenplattorna från Eléc och Väsby. Jfr fotnot 530. 
535 T.ex. upphängningsöglan hos spännet på British Museum. Jfr fotnot 530. 
536 T.ex. medialknopparna hos Torsta-A och Gnëzdovo-B samt spännena på British Museum och Helms-Mu-

seum. Jfr fotnot 530. 
537 Jfr Neiß 2007b, 140. 
538 Neiß 2009b, 125–127. 
539 Idem 2009c, däribland 121. 
540 Kap. IV:2, 88 om min kvalitetsrelaterade pilotstudie. 
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bär på släktens historia.541 Ett talande exempel är Jämjö-A.542 Autopsin visade på många 
tillverkningsfel. Spännets långa användningstid bekräftas av sprickor, materialförluster och en 
så djup nötning att reliefen har blivit delvis oläslig. I underskalet finns ett slitagerelaterat hål 
nerifrån som kascherades med hjälp av ett silverbleck. Det rör sig om en rent estetisk 
lagningsåtgärd. Som tidigare nämnts, tjänade spännet som förebild till en yngre replik som 
hittats i samma depå (dvs. Jämjö-B). Det faktum att man valde att laga Jämjö-A, i stället för 
att smälta ned det när man ändå var i färd med att nytillverka en replik, skvallrar om dess 
affektionsvärde för ägarna. Ett särfall utgör spännena från Gnëzdovo i Ryssland.543 Egentligen 
rör det sig i ingetdera fallet om lagningar i ordets egentliga bemärkelse. Istället tyder autop-
sins index på att bägge spännena är regelrätta rekonstruktioner av en försvunnen spännetyp 
vilka initierades av de skandinaviska kolonisternas efterkommande i nuvarande Ryssland. I 
samband med det vittnar spänne B om ett nästintill antikvariskt tänkesätt som inte är känt från 
det samtida Östskandinavien. Således rekonstruerade man inte bara en förlorad bottenplatta 
genom att avforma ett liknande rundspänne, utan man försökte också att bevara så mycket 
som möjligt av originaldelarna. Frågan är naturligtvis – varför? Som ett möjligt svar skulle 
man kunna tänka sig att kolonisternas efterkommande i österled tillmätte spännena ett större 
affektionsvärde än vad som var brukligt hemmavid. Ett liknande scenario har föreslagits för 
Island, som koloniserades av en brokig folkblandning. För att legitimera sin maktställning 
betonade den dominerande gruppen på Island sin skandinaviska härkomst. Inom ramen för 
detta sociala spel utgjorde arvegods i form av dräktsmycken en viktig plattform vid skapandet 
och upprätthållandet av den ”skandinaviska” identiteten, trots, eller kanske just för att 
kolonisterna på Island förfogade över mycket begränsade resurser för att underhålla gamla 
praktföremål och för att tillverka nya.544 Även för Danelagen i England finns några exempel 
som illustrerar hur nedärvda dräktspännen bidrog till skapandet av lokala överklassidentiteter 
på grundval av etnicitet.545 Det har gjorts gällande att tillvaron i främmande land påverkar 
traditionella könsroller.546 Det är alltså tänkbart att livet i Österled ledde till att kvinnors 
traditionella roll som bärare av familjeidentiteten utvidgades, så att de fungerade som bärare 
av befolkningssegmentets etniska identitet som skandinaver.547 

Spännets åldrandefas sedd genom de efterkommandes ögon548

I samband med en lagningsåtgärd hände det ibland att figurknoppspännets djurornamentik 
modifierades. Ett första exempel är Ekeskogsspännets icke-matchande blandfigur som knöts 
fast med hjälp av silvertråd. Ersattes proximalknoppen bara för att återställa spännets 
materialvärde, eller rörde det sig om ett någorlunda tafatt försök att restaurera bildprogram-
met? Ett annat exempel är spännet vid Helms-Museum. Som följd av en forntida restaurering 
roterades medialknoppen ur sitt ursprungsläge. Till följd av detta hamnade det huvud som till-
hör bottenplattans kringelformade gripdjurskropp på fel ställe, och dekoren fördärvades.549 
Dessutom har en av spännets två bevarande proximalknoppar bytt skepnad till följd av 

                                                 
541 Neiß 2007b, 128; idem 2010a. 
542 Följande avsnitt återger en varierad ordalydelse från Neiß 2007b. 
543  Följande avsnitt återger en varierad ordalydelse från Neiß & Wärmländer & Sholts 2012. 
544 Jfr Hayeur Smith 2004, 74–81. Jfr Kap. V:3, 148 om smyckesmidets förutsättningar på Island. 
545 Kershaw 2010. 
546 Stig Sørensen 2009, 264. 
547 Jfr Kershaw 2009, 308. 
548 SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Stora rundspännen med figurknoppar: Ekeskogs (App. III:1.2.20, Birkaserie II:A), 

Gnëzdovo-A och B (App. III:1.2.23 & App. III:1.2.24, Birkaserie II:A), Helms-Museum (App. III:1.2.25, 
Birkaserie II:A). 

549 Neiß 2009b, 109, 125–127; fig. 20a–b. 
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restaureringen. De nästa två exemplen kommer från Gnëzdovo i Ryssland.550 Som framgått 
förut handlar det här om två vikingatida rekonstruktioner av en äldre skandinavisk spännetyp 
som skapades på initiativ av efterkommande till skandinaviska kolonister i Österled. Spänne 
A är resulatet av en sekundär kombination av mellan tre och fem äldre föremål. Bottenplattan 
består av ett rundspänne med anknytning till Havorgruppen.551 Spännedekoren brukar här vara 
indelad i tre fält som innehåller var sitt symmetriska gripdjur sett i frontalperspektiv. För att 
passa in den sekundära medialknoppen, valde den forntida restauratorn att karva bort gripdju-
rens huvuden i bottenplattans medialavsnitt, vilket ledde till en avsevärd förändring av 
spännedekoren. Spänne B i Gnëzdovofyndet försågs med en helt ny bottenplatta som verkar 
direktkopierad från en äldre förlaga, förutom i en detalj ‒ restauratorn utelämnade 
gripdjurshuvudena! Resultatet blir tvåfaldigt. Dels påminner bottenplattans om Terslevsfigu-
ren, dvs. ett geometriskt flätverk med likarmat centralkors. Denna bildfigur har i andra 
sammanhang tillskrivits kristet symbolvärde.552 Dels reduceras antalet djur på bottenplattan till 
åtta bandformade djur.553 Med kunskap om Gustav Trotzigs förslag om att figurknoppspännets 
primära ikonografi återger paradisets källor554 blir det frestande att tolka modifikationen av 
spännedekoren i detta specifika fall som ett försök av människor i Gamla Rus att jämka sam-
man en gammaldags ikonografi som deras kvinnliga anor medfört från Skandinavien med sin 
egen världsbild. I förbindelse med detta bör beaktas att den nyss nämnda legenden kring 
paradisets källor associerades med legenden om hjorten som förlänger det egna livet genom 
att sluka en orm och dricka källvatten. Denna skröna hade förvisso antika anor. Dock 
omtolkades den i det kristna tidevarvet till en liknelse om dopet som nyckeln till det eviga li-
vet. Därför låg det tillhands för ättlingarna till de skandinaviska invandrarna att uppfatta spän-
nets fyrfotadjur med sina hårflikar som en representation av det hornprydda mirakeldjuret och 
att omgestalta resten av spännets ikonografi med ledning av detta.555 Man kan undra över orsa-
ken för utsuddandet av originaldekorens gripdjursmotiv. Berodde bildmodifikationen på 
följdgenerationernas bristande bildkompetens i fråga om djurornamentik, eller kan det vara 
tal om ett medvetet distanstagande från originalspännets bildbudskap ? Ett sätt att närma sig 
ett svar är att sätta bildmodifikationen i relation till restauratorns arbetsinsats. Indexen på 
Gnëzdovo-A tyder på en relativ enkel lagningsåtgärd som inte krävde någon tidsödande ana-
lys av spännet och dess dekor. Någon valde helt enkelt att borra hål i ett rundspänne för att 
nitfästa ett antal äldre spänneknoppar. Här verkar alla förklaringsmodeller lika rimliga. Där-
emot krävde slaglodslagningen på spännet i Helms-Museum analysförmåga, metallurgiskt 
kunnande och viss planering. Men i takt med att restauratorns arbetstid ökar minskar också 
chansen att personen inte skulle ha skärskådat gripdjursmotivet. Detsamma gäller för Gnëz-
dovo-B. Om man väger in den stora omtanke som restauratorn ägnade åt spännet i övrigt, 
förefaller bristande respekt för det gamla inte särskilt rimligt. Då ligger det närmare tillhands 
att följdgenerationen gjorde ett medvetet val som gick ut på att sudda ut de gamla gripdjuren – 
eller åtminstone att följdgenerationen prioriterade dekorens association till korset av Terslevs-
typ, förslagsvis för att man var medveten om dess kristna symbolvärde.556 

                                                 
550  Följande avsnitt återger en varierad ordalydelse från Neiß & Wärmländer & Sholts 2012. 
551 Havorgruppen (App. II:2.2). 
552 Om pressbleckssmycken: Kleingärtner 2007, ”Grundtyp 1”. 
553  Figurknoppspännevarianten som verkar ha stått förebild för Gnëzdovo-B:s bottenplatta brukar återge 

symmetriska gripdjur inklusive huvud (jfr App. III:1.2.18, App. III:1.2.26, App. III:1.2.40); därför förefaller 
det orimligt att gripdjurens huvuden skulle gått förlorade tillsammans med spännets ursprungliga medial-
knopp. 

554 Kap. IV:2, 89‒90 om ikonologiska undersökningsperspektiv på figurknoppspännen. 
555 Neiß & Franco Valle 2021, 151–152, 166. 
556 Jfr Neiß & Wärmländer & Sholts 2012, fig. 12. 
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Spännets underjordiska fas sedd genom nedläggarnas ögon557 

Vid sidan av figurknoppspänne-fynd från boplatser558 kan vi urskilja två former av depositio-
ner – gravar och depåer. Figurknoppspännen av silver hamnade av allt att döma inte i gravar. 
Undantaget, som tycks bekräfta regeln, är exemplaret från Birka grav 557. I sin studie om me-
tallteknik under vikingatid och medeltid skriver Andreas Oldeberg: 

”Av intresse är det i fig. 188 avbildade spännet av starkt tennblandat silver från grav 557 på Björkö” (Olde-
berg 1966, 89 f). 

Oldebergs påstående bäddar för hypotesen att det skulle finnas ett orsakssamband mellan 
spännets materialsammansättning och dess avvikande sluthantering i jämförelse med övriga 
figurknoppspännen. Men en nyligen företagen materialanalys med hjälp av 
svepelektronmikroskop visar att han misstog sig i fråga om spännets tennhalt. Därför måste 
det ha funnits andra orsaker till att det hamnade i en grav.559 

I sin studie om vikingatida silver skiljer Birgitta Hårdh mellan monetära och icke-monetära 
depåer. Icke-monetära depåer inbegriper trosmotiverade offringar, depositioner efter Odens 
lag och temporära värdedepåer. Hårdh uppmärksammar omständigheten att skatterna från 
Torsta och Vårby innehåller många intakta objekt. Av denna anledning uppfattar hon dessa 
som potentiella förelöpare till en distinkt grupp privat- eller familjeskatter från 1000- och 
1100-talets Östskandinavien. Dessa depåer utmärker sig genom specifika 
föremålskombinationer som avviker från kapitalskatter.560 Det är rimligt att anta att många 
silverspännen har gått förlorade för eftervärlden eftersom de smältes ned eller styckades till 
oigenkännlighet. I linje med Hårdhs modell avseende kapitalskatter ligger det nära till hands 
att tolka depåer innehållande hacksilver (däribland Jyndevad och Tarup) som ett led inom 
denna slutbehandlingsprocess. I sin studie av s.k. ”temadepåer” förespråkar Christoph Kilger 
att man bör betrakta ädelmetalldepåer som materiella uttryck för vikingatida diskurser och 
lanserar hypotesen att skatterna i fråga bär på budskap som en gång i tiden varit dechiffrerbara 
för initierade personer.561 Som exempel diskuterar han en speciell sorts temadepåer med gyl-
lene eller förgyllda smycken. Den gemensamma nämnaren mellan depåerna ligger i 
omständigheten att föremålskombinationen innehåller ett mittspänne som depåns centrala ob-
jekt. Föremålen inom mittspännedepåer är för det mesta intakta och bör särskiljas från 
hacksilverskatter med mynt och icke-myntade silverobjekt där fragmenteringen leder till ett 
osynliggörande av objektens potentiella sammanhang.Enligt Kilger förändrades 
mittspännedepåers sammansättning under första hälften av 900-talet i så måtto att det trefli-
kiga mittspännet ersattes av ett rundspänne i guld eller förgyllt silver. Som exempel för en 
mittspännedepå nämner han bl.a. Vårbyfyndet. Men under andra hälften av 900-talet och för-

                                                 
557  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Annan spännekategori med figurknoppar: Bj 557 (App. III:1.3.1, enastående figur-

knoppspänne). Stora rundspännen med figurknoppar: British Museum (App. III:1.2.18, Birkaserie II:A), 
Jyndevad (fragment, App. III:1.3.3, Birkaserie II:A?), Tarup (fragment, App. III:1.3.5, Birkaserie II:A?). 
Ekeskogs (App. III:1.2.20, Birkaserie II:A), Jämjö-A och B (App. III:1.2.27 & App. III:1.2.28, Birkaserie 
II:B), Gnëzdovo-A och B (App. III:1.2.23 & App. III:1.2.24, Birkaserie II:A), Helms-Museum (App. 
III:1.2.25, Birkaserie II:A), Jämjö-A och B (App. III:1.2.27 & App. III:1.2.28, Birkaserie II:B), Tissø-A 
(fragment, App. III:1.2.38, Birkaserie II:B?), Torsta-A och B (App. III:1.2.39 & App. III:1.2.40, Birkaserie 
II:A), Vestervang (App. III:1.2.44, Birkaserie II:B), Vårby-A (App. III:1.2.45, Birkaserie II:B), Väsby 
(App. III:1.2.46, Birkaserie II:A). 

558 T.ex. Gamla Uppsala (App. III:1.1.27), Kulla (App. III:1.1.39), Kumla (App. III:1.1.40), Trekanten (App. 
III:1.1.55), Trädgårdsmästaren (App. III:1.1.56), Tyresta (App. III:1.1.60), Sigtuna-A (App. III:1.2.33), 
Tissø-A (App. III:1.2.38), Vårby (App. III:1.2.44). 

559 Wärmländer & Neiß manus 2022. 
560 Hårdh 1996, 146, 150. 
561 Kilger 2008, 325, 334. Jfr Hårdh 1996, 153. 
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sta hälften av 1000-talet uppmjukas gränsen mellan tema- och hacksilverdepåer alltmer. Så 
kan mittspännedepåer från senare tidevarv också innehålla större mängder mynt- och hacksil-
ver.562 

Kilgers temadepåer har tilldragit sig kritik från Michaela Helmbrecht. Helmbrecht anser att 
hans teori inte tar tillräckligt hänsyn till omständigheten att nedläggningsproceduren adresse-
rade aktörer utöver händelsernas omedelbara vittnen. I stället ser hon 900-talets deponeringar 
som ett uttryck för ett behov att markera slutpunkten för objektens biografi. I linje med sin tes 
väljer hon att se nedläggningen av spännena i Väsby, Jämjö och Vårby som kommunikativa 
handlingar som adresserade en hinsides värld. Enligt Helmbrecht utgjorde spännenas kapital-
värde inte den avgörande faktorn för människors beslut att deponera figurknoppspännet i en 
skatt, även om hon räknar med möjligheten att nedläggarna tillskrev ädelmetallen ett symbol-
värde inom nästa värld. För figurknoppspännets vidkommande, argumenterar Helmbrecht, 
motiverades handlingen snarare av objektets estetiska kvaliteter, av dess smyckande funktion 
och av dess symbolvärde vid interaktionen med olika varelser i denna värld och i en annan 
verklighet.563 Helmbrechts utläggningar är utan tvekan intressanta. Frågan är dock om de tar 
hänsyn till alla faktorer. Inom ramen för sin argumentation drar Helmbrecht rena silverspän-
nen och förgyllda silverspännen över en kam. Emellertid talar mycket för teorin att rent silver 
fungerade som betalningsmedel inom människornas livsvärld, medan guldet tillräknades en 
annan sfär. Därför spelade förgyllda silverföremål troligen inte någon roll inom vikingatidens 
viktbaserade silverekonomi.564 I brist på klara ekonomiska incitament för nedläggningen av 
förgyllda föremål erbjuder bildernas övernaturliga potential hos figurknoppsspännen en tillta-
lande förklaring, åtminstone när frågan avser fynden från Jämjö och Vårby565 som innehöll 
förgyllda exemplar. Samtidigt får vi inte negligera omständigheten att vikingatidens männi-
skor också deponerade obehandlade motsvarigheter, däribland i Väsby. Och i sådana fall är 
det inte omöjligt att man gjorde så med tanke på att metallens kapitalvärde kunde vara till 
nytta även i nästa värld. När allt kommer omkring vet vi nämligen ganska lite om hur vi-
kingatidens människor föreställde sig tillvaron efter döden. Det är inte uteslutet att den dödas 
värld uppfattades som en spegling av människovärlden där rena silverföremål hanterades på 
andra förutsättningar än förgyllda föremål. Därutöver utelämnar Helmbrechts argumentation 
många spännen av kopparlegering fastän dessa tål att jämföras med nyss nämnda silverspän-
nen. Ett första exempel är likarmade figurknoppsspännen inom Birkagrupp IV. Dessa uppvisar 
många överensstämmelser med rundspännena inom Birkaserie II:A ifråga om dekor och funk-
tion. Inte desto mindre härrör dessa spännen – så vitt vi kan se – inte från regelrätta depåer, 
utan mestadels från gravar.566 Ett annat exempel är Vestervangspännet som hittades som detek-
torfynd i anslutning till en boplats. Figurknoppspännet tillverkades troligen av kopparlegering 
med vitmetallbelag. En gång i tiden förfogade detta spänne över en praktfull dekor som på-
minde om Jämjö-B. Likväl valde någon att hetta upp det för att sedan slita det i stycken. Frå-
gan är självfallet, varför? En tänkbar förklaring för denna nesliga slutbehandling skulle vara 
spännets låga materialvärde i jämförelse med deponerade figurknoppspännen av silver. Vid 
sidan av det kan man spela med tanken att spännedekorens bildbudskap spelade en avgörande 

                                                 
562 Kilger 2008, 325–326, 329, 334–335. Jfr Hårdh 1993, 133. Förvisso hittades Ekeskogsspännet i en 

motsvarande kontext; Lindeberg 1962. Men så är spännet också översållat med probermärken. Därför 
förblir det en öppen fråga huruvida Ekeskogsskatten – åtminstone i sin slutgiltiga sammansättning – får 
tillräknas Kilgers sena mittspännedepåer. Silverskatten på Helms-Museum faller bort p.g.a. av källkritiska 
överväganden. Förvisso inkom spännet tillsammans med hackade silvertrådar, men p.g.a. konsthandlarens 
tvivelaktiga proveniensuppgifter är risken överhängande att det rör sig om en sekundär kombination. Jfr 
Capelle 1962, 101. 

563 Helmbrecht 2011, 385–390. 
564 Hårdh 1996, 132–134, 153, 183. 
565  Och eventuellt även Gnëzdovo. Jfr fotnot 557. 
566 T.ex. Asa (App. III:1.1). 

En multiperspektivisk studie om figurknoppspännen av Birkatyp 



 
 

Kap. IV ‒ Djurornamentik och figurknoppspännen 
 
 

 
 

–103– 

roll för människors beslut att förstöra spännet.567 Vad den äldre generationen uppskattar, 
uppfattar nästa kanske som otidsenligt eller rentav stötande. Så gapar ett hål i spännemitten 
som också en gång i tiden betecknade ljumsken hos en antropomorf blandfigur (Fig. 19‒A-
ah/z). Det förblir en öppen fråga om hålet upptog någon smyckesten eller en utstående 
medialknopp. Samtidigt ligger det nära tillhands att det aktuella området återgav bildfigurens 
könsorgan. Mot bakgrund av dessa tilläggsinformationer framstår Helmbrechts förklaring för 
deponeringen av figurknoppspännen fortfarande som tankeväckande, men ingalunda som slut-
giltig. 

                                                 
567     Det här avsnittet återger en varierad ordalydelse från Neiß 2012a. Jfr Neiß & Wärmländer & Sholts 2012, 

148–154. 
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För att kunna bedöma figurknoppspännets bidrag till diskursen kring vikingatidens konstska-
pande är det nödvändigt att utvärdera det aktuella forskningsläget om 
produktionsförutsättningarna för djurornamentik och skaldedikter. Kapitlets inledande avsnitt 
(Kap. V:1) innehåller några källkritiska överväganden om de skriftliga källor som åberopas i 
mina genomgångar. I nästa avsnitt (Kap. V:2) presenteras olika aspekter av skaldediktningen. 
Avsnittet är tvådelat. Inom avsnittets första del kartläggs diktningens förutsättningar i olika 
delar av den vikingatida världen, kvinnors betydelse för skaldisk konstutövning, förhållandet 
mellan skald, beskyddare och publik samt synen på diktkonst som hantverk och som 
övernaturlig syssla. I avsnittets andra del resoneras kring förhållandet mellan stil- och 
tankefigurer, kenningens grundschema samt skaldekonstens figurkanon och narrativitet. 
Därpå följer ett tvådelat avsnitt om smyckesmeden (Kap. V:3). Inom avsnittets första del pre-
senterar jag forskningsresultat från arkeologi, runologi och litteraturforskning som avser 
smyckesmedens produktion, smedens distribution av sina hantverksprodukter, gravfynd och 
verktygsdepåer samt förutsättningarna för gjuthantverket. I samband med dessa referat hålls 
forskningsdisciplinernas resultat åtskilda i största möjliga mån. I kontrast därtill kombinerar 
avsnittets andra del resultat från olika forskningsdiscipliner. Min disciplinövergripande 
diskussion avser smyckesmedens produktion och distribution, specialkompetens, sociala 
position, utbildning och relation till eventuella uppdragsgivare. Vidare resonerar jag kring 
smyckesmedens relevans för djurornamentiken och kvinnors relevans för smyckesmidet. 
Kapitlet avrundas med en uppräkning av paralleller mellan diktkonst och smyckesmide som 
uppdagats inom ramen för studiet av forskningslitteraturen (Kap. V:4). 

1. Källkritiska överväganden 
Epigrafiskt material och litterära källor tillför värdefull information vid rekonstruktionen av 
skalders och smyckesmeders produktionsförutsättningar. De vikingatida runinskrifterna som 
åberopas i min diskussion härrör från Östskandinavien och Ryssland, de litterära källorna från 
det medeltida Västskandinavien. Vid diskussionen om smyckesmeden568 gäller det att väga 
utsagor från skriftliga källor mot arkeologiska forskningsresultat. Vid diskussionen om 
skaldekonsten569 begränsar sig min genomgång till små referat av andra författare. Undantaget 
utgör detaljdiskussioner som avser skaldens språkbilder.570 De av mig åberopade skriftkällorna 
kan indelas i biografiska texter, sakprosa och underhållningslitteratur. Helgonlegender faller i 
den biografiska kategorin. Detsamma gäller för några runinskrifter som gjordes till minne av 
personer. Bland sakprosan räknas juridiska texter, samt manualer till diktare571 och 
smyckesmeder. Själva underhållningslitteraturen låter sig uppdelas i en historie- och en 
fantasiorienterad gren. I den historieorienterade grenen placeras Landnámabók och tåtar samt 
islänningasagor inklusive skaldesagor och samtidssagor inklusive biskopssagor. Till den 
fantasiorienterade litteraturen räknas alla forntids- och riddarsagor som refereras i det här 
kapitlet. Detsamma gäller för skaldedikter, för dikter i den poetiska eddan samt alla mytolo-
giska teman som Snorri Sturluson572 återger inom ramen för sin diktarlärbok. De nyss nämnda 
källorna bevarades mestadels genom medeltida manuskript och i några enstaka fall genom 
runinskrifter. Det kan kännas frestande att tillskriva fantasiorienterad litteratur mindre 
tillförlitlighet i fråga om smyckesmedens och vikingatidsskaldens produktionsförutsättningar 
än historieorienterad litteratur. Inte desto mindre är det viktigt att behandla uppgifter från den 

                                                 
568 Kap. V:3, 134‒153 om förutsättningarna för smideskonst. 
569     Ibidem 113‒134 om diktkonst. 
570 Kap. V:2, 123‒134 om kenningbaserade figurkombinationer. 
571  Inklusive Skáldatal. 
572 Även känd som Snorre Sturluson (1179–1241); Finnur Jónsson 1973b, 60. 
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historieorienterade litteraturen med stor försiktighet ju fler år som ligger mellan händelsetid 
och nedteckningstid. På det stora hela taget är det vanskligt att uttala sig med absolut säkerhet 
om hur pass trovärdiga texterna är eller att ranka olika litteraturgenrer efter tillförlitlighet. Det 
beror på omständigheten att varje litterärt verk har en unik tillkomsthistoria. Därför är det 
motiverat att diskutera varje relevant källa för sig. En gemensam nämnare av alla åberopade 
litteraturen ligger i att de speglar mentala koncept som rådde under nedteckningstiden och 
som kan ha vikingatida rötter. Ett viktigt undantag, som bekräftar regeln, är Theophilus 
smedsmanual då det härrör från en annan kulturkrets. 

Med BIOGRAFISK LITTERATUR avses i det följande två ting. Helgonlegender från 500- och 600-
talet åberopas återkommande inom forskningshistoriken kring den forntida smyckesmeden.573 
Det rör sig om viktiga källor för förhållandena i Centraleuropa under en annars skriftfattig 
period. För vikingatidens vidkommande måste man emellertid påminna sig om att källorna 
behandlar en annan period i en främmande kulturkrets.574 Därför är det rimligt att förbigå dessa 
i den följande diskussionen. I förhållande till undersökningens tidsfokus utgör RUNINSKRIFTER 
de enda inomkulturella skriftkällor med biografiska uppgifter.575 Därför uppfattas de som extra 
värdefulla.576 

Den gemensamma nämnaren bakom källorna som räknas av mig som SAKPROSA ligger i 
författarnas gemensamma avsikt att erbjuda vägledning åt sina läsare. DIKTARMANUALENS 
funktion fylls av tre kända källor – den s.k. prosaeddan, Skáldatal och den Tredje gramma-
tiska avhandlingen. Den gemensamma nämnaren mellan dessa arbeten ligger i författarnas 
ambition att väcka intresse för en gammal konstform med rötter i den förkristna kulturen och 
att befrämja dess fortlevnad i det kristna tidevarvet. Därför är det alltid på plats att fråga sig 
hur författarnas framställningar av skaldekonsten påverkades av denna agenda. Prosaeddan 
fungerar både som diktarmanual och mytologisk samling. Den författades av den isländske 
politikern, historikern och skalden Snorri Sturluson under 1220-talet. Snorris författarskap 
motiverades av hans förfäran över den yngre generationen skalder som saknade viktiga 
kunskaper om den traditionella diktkonsten.577 Skáldatal är en förteckning över hovskalder 
från början av 800-talet fram till 1200-talets slut, ordnad efter skaldernas beskyddare.578 
Mecenatförteckningen innehåller namn på danska, svenska och norska härskare. I en av en 
handskrifterna förekommer även på två kungar i England. Förteckningen hjälper oss att skilja 
mellan professionella skalder och amatörer.579 Intressant nog namnges också skalder som inte 
längre låter sig knytas till någon bevarad vers. Samtidigt har Skáldatal också sina brister. Dels 
listas några namn som härrör från legender och sagor, dels saknas några namn som är beva-
rade på annat håll. Exempelvis förbigår författaren Islands beskyddare och deras skalder.580 
Den s.k. Tredje grammatiska avhandlingen sammanställdes av den välbeläste Óláfr Þórðar-
son581 som bl.a. var verksam som skald och lagsagoman. Óláfr var brorson till Snorri och 
utbildades under sin ungdom på dennes gård. Hans avhandling inspirerades av latinspråkiga 
förebilder och kretsar kring grammatikaliska och retoriska aspekter av det fornisländska språ-

                                                 
573 Vierck 1974. 
574  Wicker 2012b, 30. 
575 Carstens 2012, 259. 
576 Jfr Bianchi 2012. 
577 Simek 1993, 295. 
578 Weber 1986, 394–395; Lange 2005a, 552–553 med hänvisning till bl.a. Guðrún Nordal 2001, 54–55, 120–

130, 142–146. 
579 Guðrún Nordal 2001, 120. 
580 Lange 2005, 553; Poole 2005a, 554. 
581 Även känd som Olaf Tordsson (1210–1259); Elberling 1914, 575. 
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ket. I förbindelse med det återger den även värdefull information om skaldekonstens förutsätt-
ningar. 

JURIDISKA TEXTER bevarades både i form av manuskript och epigrafik. Forsaringen582 är en 
järnring från 900-talet och utgör den enda bevarade runtexten från vikingatiden med ett juri-
diskt innehåll.583 Andra lagtexter nedtecknades på Island under tidig medeltid. Några forskare 
anser att de går tillbaka på muntliga traditioner från vikingatiden och tillskriver dessa källor 
därför ofta hög tillförlitlighet.584 I min diskussion kring smyckesmedens produktionsförutsätt-
ningar berörs tre rättstexter som bevarades i olika medeltida manuskript. Grágás585 är en sam-
ling av juridiska traditioner som nedtecknades under vintern 1117–1118 på anmodan av Is-
lands allting. Det är förvisso den längsta bland Nordens lagböcker från medeltiden, men utgör 
inte någon kodifierad lagsamling. Jonsbók586 är Islands nya lagbok som avlöste de äldre la-
garna. Den baserades på norsk rätt som drevs igenom av den norske kungen under perioden 
1280–1281. Och slutligen har vi Frostatingslagen,587 som är en av Norges äldsta landskapsla-
gar. Lagtexten gällde för stora delar av Trøndelagsregionen.588 

SMEDSMANUALEN som åberopas i följande sammanhang har blivit känd under det 
latinspråkiga namnet De diversis artibus och härrör från benediktinermunken Theophilus 
Presbyter. I början av 1100-talet skrev han tre böcker vilka beskriver tillverkningstekniker 
inom olika hantverksgrenar.589 Detaljrikedomen i beskrivningarna antyder att författaren förfo-
gade över gedigna hantverkskunskaper. Observatörer som inte förstår vad de ser, är illa skick-
ade att beskriva tekniska förlopp.590 Verket konsulteras förvisso gärna vid diskussionen av vi-
kingatidens gjuthantverk,591 men det härrör en annan kulturkrets. 

Att följande källor samlas av mig under beteckningen HISTORIEORIENTERAD UNDERHÅLL-
NINGSLITTERATUR beror på författarnas gemensamma intention att återge information som 
uppfattades av dem som historiskt rimlig. Detta utesluter inte några enstaka fantasiorienterade 
inslag. Många förmoderna människor uppfattade övernaturliga fenomen som realexisterande. 
Utmaningen för dagens forskare är att skilja på uppgifter som har relevans för vikingatiden 
och uppgifter som är enbart representativa för författarnas egen tid. GESTA DANORUM är ett 
latinspråkigt verk om Danmarks historia som skrevs av Saxo Grammaticus.592 Han var en kyr-
koman som tjänade biskopen i Lund. Hans verk består av 16 böcker, vilka täcker landets 
legendariska förflutna samt dess historiska period fram till året 1202. Saxos första nio böcker 
bygger på skandinaviska legender och myter från den egna regionen och från Västskandina-
vien. Som anhängare av greken Euhemos uppfattade Saxo många skandinaviska myter som 
förvanskningar av minnen från äldre tider.593 

LANDNÁMABÓK594 från början av 1200-talet återger historien kring Islands tidigaste bosätt-
ning. Motivationen bakom verket är omtvistad, men en viktig faktor var troligen en önskan 
bland Islands ledande ätter att legitimera sitt anspråk på olika jordegendomar. 
Sammanställningens fokus ligger därför i första hand i önskan att bevara historiska minnen 
                                                 
582 Forsaringen (App. III:2.20.2). 
583 Brink 2008a, 29; Brink 2010. 
584 Poole 2005a, 554. Jfr Brink 2008a, 25, 27–28 om källkritiska problem. 
585 Jfr Vilhjálmur Finsen 1852a, 1–250; idem 1852b, 1–225. 
586 Jfr Ólafur Halldórsson 1904. 
587 Frostaþingslǫg; Sandnes 1998, 112–115. 
588 Sandnes 1998, 112–115. 
589 Jfr Brepohl 1999a, 19‒32. 
590 Vänligt påpekande av Eva Hjärthner-Holdar i Mörbylånga. 
591 T.ex. Lønborg 1998, 16–32. 
592 (ca 1150–1208); Hatlen 2019. 
593 Simek 1993, 87, 275–276. 
594 Jfr Valdimar Ásmundarson 1891, 1–240. 
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och i andra hand att underhålla. Verket återger anekdoter om de första nybyggarna samt infor-
mation om hur isländska samhällsinstitutioner kom till.595 Boken utgjorde därför ett viktigt led 
inom islänningarnas litterära identitetsskapande. 

Inom den norröna medeltidslitteraturen betecknar ordet SAGA en episk berättelse från Is-
land eller Norge som kan liknas vid vår tids historiska romaner. De började nedtecknas, initi-
alt på latin och så småningom på folkspråken. Sagalitteratur handlar om skandinavernas för-
flutna och baseras delvis på muntliga traditioner. I fråga om den norröna litteraturen är det 
vanskligt att dra en klar skiljelinje mellan historieverk och underhållningslitteratur. Samtidigt 
tycks sagalitteraturens fantasiorienterade andel öka i proportion till avståndet mellan verkets 
händelse- och nedskrivningstid, vilket speglas exemplariskt i forntidssagans genre.596 Gångna 
tiders forskare har lagt mycket energi på frågan om vad som är historia och vad som är fik-
tion.597 Idag är man överens om att sagalitteraturen erbjuder opålitliga uppgifter om faktiska 
historiska skeenden från vikingatiden. Samtidigt betraktas sagor som värdefulla 
mentalitetshistoriska dokument. Enligt Lars Lönnroth påverkades nordbornas vardagsliv 
nämligen relativt lite av skiftet från vikingatid till medeltid – om man nu frånser deras 
trosföreställningar.598 Forskningen har indelat sagalitteraturen i olika genrer som introduceras i 
det följande. KUNGASAGAN599 redogör för kungliga livsöden och representerar troligen den 
äldsta sagagenren. De skrevs av både namngivna och anonyma författare i Norge och på Is-
land, initialt på latin och senare på folkspråket. Kungasagans författare citerade gärna 
skaldeverser i syfte att styrka sina uppgifter eller för att förläna sina berättelser en aura av 
autenticitet. I min diskussion kring vikingatidsskaldens och smyckesmedens 
produktionsförutsättningar berörs följande kungasagor. Heimskringla författades troligen av 
Snorri Sturluson omkring år 1230 och avhandlar både historiska och legendariska kunglighe-
ter i Norge och Sverige. Här återges bl.a. anekdoter om Harald Gråfäll600 och Olof den he-
lige.601 Ett fragment från en annan Olov-saga602 härrör från den isländske kyrkomannen, 
historikern och lagsagoman Styrmir Kárason603 som under en tid tjänstgjorde som huskaplan 
hos Snorri Sturluson.604 Sagan dateras till tiden omkring år 1225.605 Hakonar saga Hareksso-
nar handlar om en norrman som vistas vid Sven Edstridsens606 hov i Danmark. Sagan skrevs 
antagligen av prästen Arngrímr Brandsson (död 1361) på norra Island.607 Óláfs saga 
Tryggvasonar skapades under 1190-talet på norra Island. Den författades av benediktinermun-
ken Oddr Snorrason.608 Originalversionen på latin bevarades bara som fragment, men texten 
har överlevt som fornnordisk översättning. Som namnet antyder, handlar det om en legend om 
Olav Tryggvassons liv och leverne.609 ISLÄNNINGASAGAN610 skildrar livet av de första 
bosättargenerationerna på Island. Författarnas namn har i regel inte traderats till eftervärlden. 
Sagalitteraturen har fångat intresset från moderna läsare tack vare skildringen av den för-

                                                 
595 Hastrup 1985, 11; Guðrún Nordal 2008, 316. 
596 Lönnroth 2008, 305. 
597 Jfr följande om bok- och friprosateorierna: Bandle 1988, 191–194; Simek 1993, 274; Lönnroth 2008, 306. 
598 Lönnroth 2008, 305, 309–310. Jfr Carstens 2012, 267. 
599 Konungasaga. 
600 Haraldr gráfeldr (935–970); Krag 2014b. 
601 Kallad Ólafr Haraldsson (995–1030). Krag 2010f; Simek & Hermann Pálsson 1987, 156–157. 
602 Víðbœtir við Olafs Sǫgo hins helga, jfr Guðbrandur Vigfússon & Unger 1868, 237–248. 
603 Även känd som Stymer Kåresson (ca 1170–1245). 
604 Salvesen 2014b; Simek & Hermann Pálsson 1987, 268–269. 
605 Düwel 1986, 232. 
606 Kallad Sveinn Úlfsson (1019–1076); Norseng 2014h. 
607 Simek & Hermann Pálsson 1987, 135. 
608 Jørgensen 2019a. 
609 Kallad Óláfr Tryggvason (968–1000). Jfr följande: Krag 2014f; Simek & Hermann Pálsson 1987, 270. 
610 Íslendingasaga. 
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kristna tiden.611 I min diskussion kring skaldens och smyckesmedens produktionsförutsätt-
ningar berörs följande verk. Brennu-Njáls saga skapades förmodligen i slutet av 1200-talet. 
Det rör sig om den till omfånget största islänningasagan och utspelar sig på södra Island mel-
lan 950 och 1015. Författaren inspirerades av den äldre sagalitteraturen, samtidssagan, juri-
diska texter och muntlig tradition.612 Gísla saga handlar om den tragiska hjälten Gísli, som 
hade invandrat från Norge till den västra delen av Island. Händelserna utspelar sig under 
perioden 860–980, men själva sagan komponerades förmodligen i mitten av 1200-talet. Sa-
gans författare inspirerades bl.a. av Landnámabók, av äldre sagor och av muntliga berättel-
ser.613 Harðar saga Grímkelssonar utspelar sig under senare delen av 900-talet, närmare be-
stämt på sydvästra Island. Dock har sagans pålitlighet ifrågasatts eftersom motiven relaterar 
till den historiskt mindre pålitliga forntidssagan.614 Laxdæla saga författades i mitten av 1200-
talet och handlar om ett antal släkten på Västisland. Historien börjar med koloniseringen av 
området kring 890 och slutar någon gång under 1000-talet. Berättelsen inspirerades inte en-
bart av muntlig tradition. Man har kunnat påvisa influenser från bl.a. Landnámabók och Íslen-
dingabók.615 SKALDESAGAN som genre kan underordnas islänningasagan. Den dateras till 
perioden 1200–1230 och kan därmed tillhöra sagalitteraturens äldsta skikt. Man har därför 
länge velat uppfatta skildringarna som genuina vittnesmål från 800- och 900-talet. Emellertid 
innehåller olika verk en del paralleller som tyder på någon form av litterär bearbetning, vilket 
i sin tur motiverar en egen genrebeteckning. Skaldesagan speglar skaldernas situation i det 
isländska samhället. Berättelsens fokus ligger på olika skalders liv och hur de fick inspiration 
till sina dikter. Till skillnad från kungasagan, islänningasagan och tåtar visar genrens upphovs-
personer inte något större intresse för skaldernas roll inom furstemiljön och deras 
hyllningsdikter.616 Egils saga Skallagrímssonar avfattades mellan 1220 och 1240. Den handlar 
om en namnkunnig bonde, krigare och skald som föddes på den västra delen av Island. Hand-
lingen börjar omkring år 850 med protagonistens farfar och sträcker sig fram till år 1000. TÅ-
TAR617 är kortsagor från Island som skiljer sig från den klassiska sagan inte bara i fråga om 
längden utan också genom ämnesvalet och sitt humoristiska tonfall. De förtäljer om islän-
ningar från olika samhällsstrata som beger sig på utlandsfärd till Norge. Där möter de olika 
slags äventyr som involverar gärna en och annan kung.618 I min diskussion kring 
vikingatidsskaldens och smyckesmedens produktionsförutsättningar berörs Hreiðars þáttr. 
Tåten är en satirisk anekdot om den storväxte och tankeslöe islänningen Hreiðar och utspelar 
sig under mitten av 1000-talet. Den hör till det äldsta skiktet tåtar och kan sålunda vara äldre 
än den första islänningasagan.619 Under sina äventyr i Norge snubblar berättelsens protagonist 
från den ena fallgropen till den andra. Men till slut leder varje missöde honom till en oväntad 
framgång. SAMTIDSSAGAN620 är ytterligare en genre som tas upp. Den skiljer sig från andra 
sagor bl.a. i att den temporära skillnaden mellan handling och komposition är liten. Inom 
forskningen tillskrivs den därför en relativt stor pålitlighet i jämförelse med t.ex. islänningasa-
gan som fokuserar på äldre tiders förhållanden. En samtidssaga som innehåller viss informa-
tion om skaldekonsten under tidig medeltid är Sturlunga saga. Det rör sig av allt att döma om 
en kompilation av äldre sagalitteratur som sammanställdes i sin slutliga form omkring år 

                                                 
611 Guðrún Nordal 2008; Lönnroth 2008, 304, 315–316. 
612 Jónas Kristjánsson 1994, 301–304, 306–306. 
613 Simek & Hermann Pálsson 1987, 105–107. 
614 Jón Hnefill Aðalsteinsson 2004, 196; Carstens 2012, 255. 
615 Simek & Hermann Pálsson 1987, 225–226. 
616 Würth 2005, 559–560. 
617 þættir (”berättelsetrådar”). 
618 Faulkes 2011, 1–4. 
619  Ibidem 2, preface. 
620 Samtíðasaga. 
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1300. Merparten av texten härrör av allt att döma från Snorris brorson,621 närmare bestämt 
politikern, skalden och historikern Sturla Þórðarson.622 I kompilationen ingår Guðmundar 
saga dýra som handlar om stormannen Guðmundr Þorvaldsson dýri.623 BISKOPSSAGAN624 utgör 
en subgenre till samtidssagan. De återger levnadsskildringar av Islands biskopar och räknas 
ibland som en egen genre med en flytande gräns till helgonlegenden. Biskopssagor dateras till 
1200- och 1300-talet och innehåller bl.a. värdefulla uppgifter om smedens 
produktionsförutsättningar på det tidigmedeltida Island.625 I min diskussion berörs tre 
biskopssagor. Miðsöga Guðmundar handlar om helgonet Guðmundur Arason626 i Hólar. 
Þorláks biskups saga, hin ýngri handlar om biskopen i Skálholt, Þorlákr Þórhallsson627 och 
utgör den främsta källan för helgonets biografi.628 Húngrvaka är en biskopssaga, som daterar 
till tiden efter 1200 och som syftar till att väcka intresse för biskopssätet i Skálholt. Därför 
avhandlar den stiftets första fem biskopar som verkade under perioden 1056–1176. Sist vill 
jag nämna Orkneyinga saga som inte platsar i någon nyss nämnd subgenre. Det rör sig en 
redogörelse för Orkneyöarnas historia sedan skandinavernas första bosättning. Verket, vars 
uppgifter uppfattas som relativt tillförlitliga, skrevs runt år 1200 på Island.629 Den innehåller 
bl.a. intressanta uppgifter om skaldekonstens förutsättningar. 

Anledningen att följande verk uppfattas av mig som FANTASIORIENTERAD UNDERHÅLL-
NINGSLITTERATUR är omständigheten att de domineras fantastiska inslag, vilket inte kan ha 
undgått deras författare respektive personerna som valde att skriva upp dem. Delar av Saxos 
Danmarkshistoria tillräknas den fantasiorienterade grenen då han själv uppfattade dessa 
berättelser som historiska minnen som hade blivit mytologiserade. FORNTIDSSAGAN630 är en 
genre inom sagalitteraturen som producerades från och med slutet av 1200-talet och genom 
hela 1300-talet. Den återger begivenheter som ska ha ägt rum i en fjärran mystisk tid, vilket 
gör dem intressanta som källor för germansk mytologi. Somliga forntidssagor behandlar 
pseudohistoriska personers gärningar, medan andra är extremt fantasifulla. Några tycks vara 
baserade på äldre dikter som har omvandlats till prosa.631 Texterna inom genren uppvisar tyd-
liga tecken på litterärt överbearbetning. Det leder till att forntidssagor bör användas med 
försiktighet som källor för vikingatida förhållanden. RIDDARSAGAN632 uppstod under 1200- 
och 1300-talet när den europeiska riddarromanen mötte den norröna sagagenren. Hybridise-
ringen skedde i farvattnet av den ökande europeiseringen av överklassen i Norge och på Is-
land. Genren kännetecknas av sitt höviska kynne och sitt stora intresse för kungligheter. Tex-
terna bygger ofta på en omtolkning av kontinentala förlagor som importerades till Norden. En 
saga som räknas ömsom till forntidssagan, ömsom till riddarsaga är Þiðriks saga af Bern. Ver-
ket kompilerades troligen i mitten av 1200-talet och återger en heroiserad biografi av kungen 
Theoderik.633 Till den fantasiorienterade litteraturen räknas även två poetiska genren. SKAL-
DEDIKTNINGEN beskrivs i följande avsnitt. Den POETISKA EDDAN är en samling av kväden med 
mytologisk och heroisk innehåll som tycks gå tillbaka på en muntlig tradition vars rötter 

                                                 
621 Jørgensen 2019b. 
622 (1214–1284); Jørgensen 2019b. 
623 (1137?‒1212); Björn Sigfússon 1960, 543. 
624 Biskupa saga. 
625 Beck 1983, 623. 
626 (1161‒1237); Norseng 2019b.  
627 (1133‒1193); Salvesen 2014a. 
628 Jakob Benediktsson 1976, 386; Jón Helgason 1976; 388–389; Halvorsen 2019. 
629 Simek & Hermann Pálsson 1987, 184, 273–274. 
630 Fornaldarsaga. 
631 Lönnroth 2008, 304. 
632 Riddarasaga. 
633 (451?–526); Wolfram 2005, 419; jfr Simek & Hermann Pálsson 1987, 346–347. 
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förlorar sig i ett historiskt dunkel. De bevarades i isländska pergamenthandskrifter från 1200- 
och 1300-talet. Till skillnad från skaldekväden är eddiska kväden alltid anonyma.634 I min 
diskussion kring vikingatidsskaldens och smyckesmedens produktionsförutsättningar behand-
las följande eddadikter. Reginsmál är ett hjältekväde som handlar bl.a. om förhållandet mellan 
hjälten Sigurd och hans forsterfar Regin. Rígsþula är ett mytologiskt kväde som förklarar 
samhällsklassernas uppkomst. Vǫluspá är en mytologisk dikt som beskriver det kosmiska dra-
mat som omfattar världens början och slut. Vǫlundarkviða är en mytologisk dikt som beskri-
ver mästersmeden Völunds öde.635 

2. Skaldediktning 
Skaldediktningens särställning under vikingatid och tidig medeltid förklaras bäst mot bak-
grund av den muntliga kulturens behov av specifika minnestekniker som bevarar historisk in-
formation till eftervärlden. Konstformen utövades under en lång period som omfattar 
vikingatiden och den norröna medeltiden. Likväl räknas skaldedikten – jämte runorna – till 
den äldsta skikten inom skandinavernas daterbara litteratur. Detta kan vålla förvåning om man 
betänker att flertalet dikter nedtecknades under den norröna medeltiden. Upphovspersonens 
namn bevarades relativt ofta – och i extra gynnsamma fall kan detta namn knytas till en date-
rad händelse. Av allt att döma var vikingatidens skalder fast övertygade om att deras verk 
skulle motstå tidens tand. Även medeltidens skriftlärda satte stor tillit till den historiska 
informationen som återgavs i skaldens hyllningsdikter.636 En signifikant del av skaldedikterna 
traderas som insprängda citat i sagalitteraturen vilket motiverar överväganden av källkritisk 
natur. Exempelvis har man kunnat påvisa vid upprepade tillfällen att sagaförfattare återger ett 
skaldekväde med förvanskad ordalydelse eller att de lägger ord i munnen på sina protagonis-
ter. Litteraturvetarnas analys visar att dessa manipulationer motiverades för det mesta 
motiverades av författarens litterära agenda, dvs. deras önskan att driva fram sagans 
händelseutveckling.637 När allt kommer omkring existerar ofta ett stort tidsavstånd mellan vi-
kingatidens skalder och medeltidens sagaförfattare. Därför ligger det nära tillhands att analy-
sera vikingatidsskaldernas ordkonstverk för att extrahera genuin information om deras 
produktionsförutsättningar.638 Resultaten av dessa textanalyser sätter oss sedan i stånd att revi-
dera äldre forskningsuppfattningar som baserades på uppgifter från annan medeltida litteratur. 

Skaldediktningens rötter förlorar sig i ett historiskt dunkel. Många forskande söker dess 
begynnelse i den tidiga vikingatiden och uppfattar skaldens kväden som genuina uttryck för 
en förkristen livssyn.639 Samtidigt fortlevde skaldekonsten en bra bit in på 1300-talet, och 
flertalet bevarade verser härrör från religionsskiftet och perioden därefter. Det främsta hindret 
för en jämförelse mellan vikingatida och medeltida skalder ligger i omständigheten att de till-
hörde olika kulturer. Därför bör man undvika att mäta deras alster med samma måttstock. Vi-
kingatidsskalder praktiserade sin konst i en uttalat muntlig kultur. Till följd av detta bevarades 
deras verser inte i sina ursprungliga sammanhang. Däremot påverkades medeltidsskalder olika 
grad av den kristna skriftkulturen.640 Muntliga kulturer traderar i regel kunskap som är 
omedelbart relevant för den kulturella identiteten, medan annat faller i glömska eller modifie-
ras för att passa samtiden. Till skillnad erbjuder skriftkultur möjligheten för efterkommande 
generationer att återupptäcka bortglömda kunskaper från ett äldre tidevarv och att inkorporera 
                                                 
634 Poole 2005a, 563. 
635 Schier 1986. 
636 Gade 2000, 71. Jfr Guðrún Nordal 2001, 131. 
637 Simek 1993, 287–288; Guðrún Nordal 2001, 114–115, jfr 143. 
638 Poole 2005a, 554. 
639 T.ex. Lie 1952, 53, 59. 
640 Guðrún Nordal 2001, 339–340. 



 
 

En multiperspektivisk studie om figurknoppspännen av Birkatyp 
 
 

 
 

–114– 

dessa i den egna kulturen.641 
Källäget för skaldediktningen i VÄSTSKANDINAVIEN är ojämförligt bättre än i Östskandina-

vien och i Gamla Rus. Skaldekväden utgjorde ett mycket effektivt propagandaverktyg, och 
det är därför inte någon slump att genrens blomstringsfas sammanföll med kungars och jarlars 
växande pretentioner att styra över hela Norge. Dock appellerade dikterna inte i första hand 
till vanliga människor, utan till elitens medlemmar. I enlighet med det kretsar genren i Norge 
kring kungar och jarlar, på Island kring lagsagomän och präster.642 Att kompetensen i skalde-
konst ingick i elitens uppfostran, framgår exempelvis i dikter av jarl Ragnvald av 
Orkney643 (Citat 14).644 Enligt källornas vittnesmål hade skaldekonsten till en början emellertid 
en relativ bred förankring i samhället. Namnen som listas i islänningarnas Landnámabók 
antyder att enskilda personer ägnade sig åt skaldekonst.645 Men mot slutet av 900-talet 
förstärkte den kungahyllande skaldedikten sin ställning i Norge. På Island, däremot, kvarlevde 
det personliga bruket av spontandikter och minnesdikter in i medeltiden. Med andra ord 
begränsades utövandet av skaldekonsten i Norge så småningom till politiska ledare samt 
tillresta skalder från Island. För övrigt hade kristnandeprocessen konsekvenser för 
skaldekonsten i båda regioner. Således sökte många skalder att ersätta mytologiska kenningar 
med omskrivningar utan förkristet bildspråk.646 I Norge påskyndades utvecklingen bl.a. av 
”missionskungarna” Olav Tryggvason647 och Olof den helige.648 Båda missgynnande utövandet 
av den traditionella formen av skaldikter.649 Samtidigt uppstod inom kretsen kring jarlarna av 
Lade650 nära Trondheim en reaktion mot den kristna kungamakten. Reaktionen underblåstes av 
tillresta skalder från Island, och den ledde till en renässans av gammaldags skaldekonst. 
Därmed är dock inte givet att skaldedikterna anspelade till genuina myter från forngamla 
tider. Istället får vi räkna med möjligheten att skaldernas mytbild färgades av kristendomen, 
respektive av reaktionen mot den.651 Trots dessa återupplivningsförsök var genren dömd att dö 
ut på sikt. Även den genealogiska dikten gick samma öde till mötes, bara för att sedan 
återupplivas i slutet av 1100-talet, denna gång i tjänsten hos Islands aristokrati.652 En 
betydelsefull andel av 1100-talets skalder var prästvigda. Ett prominent exempel är 
islänningen Einarr Skúlason653 som tjänade olika härskare. Einarr visade en enastående 
förmåga att använda det förkristna bildspråket för tidsenliga ändamål. Av allt att döma ingick 
skaldekonsten i elitens formella utbildning vid klostren på Island och fann därför ingång i 
tidens lärda avhandlingar om språk och litteratur. Skaldekonstens integration i den kristna 
textkulturen gynnades av det faktum att vikingatidens skalder uppfyllde samma kriterier som 
antikens författare. De lydde under stränga metriska regler och hämtade sitt poetiska bildspråk 
från förkristna myter och legender. Detta gjorde skaldediktningen till ett välkommet 
referensmaterial för retoriska avhandlingar och grammatiska traktat.654 Länken mellan 
traditionell och klassisk bildning smiddes under 1100- och 1200-talet. Så småningom använde 
man skaldediktning även som historisk källa. Vurmandet för skaldekonsten närdes i synnerhet 
                                                 
641 Raible 1988b, 23. 
642 Clunies Ross 2005, 60, 103‒104. 
643 Som fotnot 148 med norrönt namn och biografiska data. 
644 Neiß 2009b; 116–117; citatet återges i Kap. V:3, 141. 
645 Poole 2005a, 554. 
646 Gade 2000, 73, 76–77, 87. 
647 Jfr fotnot 609 med norrönt namn och biografiska data. 
648 Jfr fotnot 601 med norrönt namn och biografiska data. 
649 Krag 2010g; idem 2014g; Poole 2005a, 556. 
650 Hlaðir. 
651 Simek 1993, 288. 
652 Gade 2000, 73. 
653 (född ca 1090); SPAB 2013a. 
654 Guðrún Nordal 2001, 115, 141, 271, 340. 
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av den isländska eliten. Bland dessa personer uppfattades diktning som en historisk länk som 
band samman de egna förfäderna med namnkunniga härskare i Skandinavien. Flera 
islänninga- och kungasagor berättar om isländska skalder som hemvänder under furstliga 
hedersbetygelser och med rika gåvor, såsom silverinlagda yxor och svärd, guldringar och 
kontanter samt dyrbara kläder.655 Om man skänker tro till kungasagan, rörde sig skalderna i 
samma sfär som kungarna i Norge, tack vare sin kompetens i diktning. Det är emellertid 
möjligt att det rör sig om en efterhandskonstruktion som säger mer om islänningarnas 
självbild på 1200-talet än om den historiska verkligheten.656 Även skaldesagan tillskriver 
skalderna omväxlingsrika liv som präglas av övergångsperioden mellan hedendom och 
kristendom. Skalderna, med Egill Skallagrímsson som främsta exempel, skildras som sär-
lingar som utmärker sig genom tre saker – styrka, fulhet och bristande social kompetens. De 
drabbas hårt av kristnandeprocessen som skakar grundvalarna för deras konst. För att åter-
vinna ära och framgång, söker de tjänst hos en utländsk furste.657 En medeltida islänning som 
vandrade i fotspåren av vikingatidens legendariska hovpoeter var Snorri Sturluson658 som be-
härskade konsten att göra diktkonsten till en spelbricka inom storpolitiken. Hemmavid skör-
dade Snorris gästspel hos utländska potentater emellertid inte bara applåder.659 Det finns 
indikationer att skaldekonsten på Island utövades inom flera samhällslager, vilket bidrog till 
dess vitalitet. Som diskuteras längre fram, förfogade den förkristna muntliga kulturen över 
minnesstrategier som gjorde det möjligt att föra relevanta minnen från ena generationen till 
den nästa. Av allt att döma samexisterade denna muntliga skaldetradition initialt med den upp-
kommande skriftkulturen, inte minst för att den öppnade elitens finrum åt skalder med 
ambitioner. Dock hade samma elit bara begränsad tillgång till skriftkunniga personer som 
kunde bevara skaldens hyllningar för en mer avlägsen framtid. Man behöver därför komma 
ihåg att den bevarade diktkorpusen bara representerar en bråkdel av dikterna som en gång 
fanns. Dessa kunde ha fokus på annat än diktarnas verkshöjd, och det ligger nära tillhands att 
tro att skalder ur den egna samhällsgruppen favoriserades samtidigt som skalder som råkade 
vara lågättade, kvinnor660 eller bådadera nonchalerades.661 

Källäget för skaldekonstens förutsättningar i ÖSTSKANDINAVIEN är något sämre än längre 
västerut. Inte desto mindre återger Skáldatal namnen på skalder som var verksamma i öster. 
Bland dessa hör den första kända skalden Bragi enn gamli Boddason. Han levde under det 
tidiga 800-talet och ska ha tjänstgjort hos några legendariska kungar i Danmark och Sverige, 
såsom Ragnar Lodbrok,662 Östen Illråde663 och Björn664 på Håga.665 Ett av de säkrare vittnesmå-
len om skaldekonstens närvaro ger runstenen i Karlevi på Öland.666 Stenen restes kring år 
1000 och bär på en strof i versmåttet dróttkvætt som hyllar en fallen ledare från Danmark. 
Runinskriften identifierar den avlidne som Sibbe och redogör för kamraternas intention att 
skapa ett minnesmärke över den gravlade.667 Det är frestande att tänka sig att stenens tilltänka 

                                                 
655 Gade 2000, 71, 84‒85; Clunies Ross 2005, 53. 
656 Jfr Clunies Ross 2000, 69. 
657 Würth 2005, 559‒560. 
658 Som fotnot 572 med biografiska data. 
659 Westrin 1907a, 891–892; idem 1917, 138; Gade 2000, 85; Wærdahl 2014. 
660 Jfr Kap. V:2, 117 om kvinnors betydelse för skaldediktningen. 
661 Guðrún Nordal 2001, 117–119, 200, 343. 
662 Kallad Ragnarr konungr Loðbrók. 
663 Kallad Eysteinn beli. 
664 Kallad Bjǫrn at haugi; även känd som den kung Bern som rådde över Birka; Rimbert Vita Anskarii kap. 11, 

jfr Waitz 1884, 32; Wührer 1978; Simek 1993, 42. 
665 Finnur Jónsson 1890, 144; Clunies Ross 2009. 
666 Karlevi (App. III:2.20.9). 
667 Söderberg 1906, 14–37; Clunies Ross 2000, 43. 
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målgrupp fanns i maktcentret Björnhovda och i det därtill kopplade Karlevi.668 Óttarr svarti669 
tillhörde en senare generation skalder som lämnade Island för att ta tjänst hos en lång rad 
historiskt belagda kungar i Östskandinavien. Bland hans beskyddare finns kungarna av Dan-
mark och England (Sven Tveskägg670 och dennes son Knut den store671) samt kungarna av 
Sverige (dvs. Olof Skötkonung672 och dennes son Anund Jakob).673 Islänningen Sigvatr 
Þórðarson674 verkade som hovskald hos Olof den helige675 av Norge och Danmark, hos Mag-
nus den Gode676 av Norge och Danmark samt hos Knut den store och Anund Jakob i Sig-
tuna.677 På tal om Sigtuna bör man omnämna en vågdosa från tidigt 1100-tal som hittats i 
närområdet. Föremålet bär på en vers i dróttkvætt, vilket indikerar att staden vistades av 
personer som förstod sig på skaldkonst.678 Under sen vikingatid var den Islandsfödde prästen 
och skalden Einarr Skúlason verksam hos kungar och dignitärer i Norge och Sverige.679 Vid 
sidan av sitt gästspel i Norge avlade Snorri också några besök hos några politiska ledare i 
Västergötland.680 För att fullborda listan på skaldekonstens förutsättningar i det östskandina-
viska området bör dessutom nämnas att det finns ett antal sagor från Västskandinavien som 
omnämner svenska bärsärkar som upphovsmän till skaldedikter.681 Huruvida dessa attribue-
ringar bygger på fakta eller fiktion förblir emellertid en öppen fråga. 

Skaldekonstens ledtrådar mot ÖSTERLED är ännu skörare än till Östskandinavien. Av allt att 
döma härstammade flertalet skandinaver i Gamla Rus från dagens Sverige, och utbytet mellan 
regionerna var länge livlig.682 Likväl härrör våra viktigaste vittnesmål om skalder i Österled 
från den medeltida sagalitteraturen i Västskandinavien. Berättelserna i fråga utspelar sig fram-
för under regeringstiden av Vladimir den store683 och Jaroslav den vise.684 Som förklarats 
förut, daterar kungasagans och islänningasagans genren övervägande till perioden 1200–1220. 
Med andra ord nedtecknades minnena om hur och vem som utövade skaldekonsten i Österled 
flera generationer efter de händelser som de påstår sig återge. Omständigheten föranledde Sa-
muel Hazzard Cross att likna sagornas vittnesmål vid en förvirrad hörsägen.685 Ett exempel är 
den sagabaserade skildringen av Olav Tryggvasons liv.686 Förvisso listas Olav i Skáldatal, och 
det råder därför föga tvivel om hans insatser både som skald och som skaldekonstens beskyd-
dare. Samtidigt uppvisar skildringen kring missionskungens landsflykt påfallande likheter 
med Kristi barndom,687 vilket bäddar för möjligheten att diktarkungens vistelse i Österled ut-
gör en litterär efterhandskonstruktion. Emellertid fanns det anda andra kungligheter på plats. 

                                                 
668 Vänligt påpekande av Frands Herschend i Uppsala. 
669 Även känd som Ottar svarte. 
670 Kallad Sveinn tjúguskegg (960–1014); Norseng 2019g. 
671 Kallad Knútr inn ríki (995–1035); Norseng 2019d. 
672 Kallad Óláfr sænski (död 1022); Norseng 2019f. 
673 Kallad Ǫnundr Óláfsson (1008–1050); Norseng 2019a; Finnur Jónsson 1973a, 267; Schück & Warburg 

1985, 95; Simek 1993, 42; Romano 2011a, 5. 
674 Även känd som Sighvat Tordsson (ca 995–ca 1045); Finnur Jónsson 1973a, 213. 
675 Jfr fotnot 601 med norrönt namn och biografiska data. 
676 Kallad Magnús Óláfsson (1025–1047). Krag 2014d; Norseng 2019e. 
677 Sigtuna-C (App. III:2.20.11). 
678 von Friesen 1912. Jfr Clunies Ross 2000, 43. 
679 Gade 2000, 83; idem 2013a. 
680  Som fotnot 659. 
681 Frank 1978, 24 inklusive litteratur. 
682 Även efter furste Jaroslavs död; Blomkvist 2005, passim. Jfr Hazzard Cross 1929, 196; idem 1953, 43‒44.  
683 (962?–1015); Lübke 2007, 168–169.  
684 (1015–1054); Nielsen 2019. 
685 Hazzard Cross 1953, 43–44. 
686 Jfr fotnot 609 med norrönt namn och biografiska data. 
687 Bagge 2006. 
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Ett första exempel är Olof Skötkonungs dotter Ingegerd688 som växte upp i rätt miljö för att 
bekanta sig med skaldekonsten. Hon giftes sedermera bort till Jaroslav den vise. Äktenskapet 
resulterade bl.a. i dottern Elisabeth689 som hyllas i en skaldedikt av Hårdråde.690 Haralds 
äventyrliga biografi lämnade flera avtryck inom diktkonsten. Andra skalder diktade om hans 
landsflykt till Sverige, hans färd till Gamla Rus, hans ryska kampanjer, hans resa till Bysans, 
hans tid som legosoldat i väringagardet, hans återresa till Gamla Rus och hans giftermål med 
storfurstens dotter. Enligt Snorri Sturluson komponerade Harald under sin återresa från By-
sans en välkänt friardikt där han adresserade Elisabeth i Kiev som ”guldringens Gerd”.691 En 
annan medlem av Rurikiderna med förbindelser till skalder var Malmfrid av Kiev.692 Malmfrid 
äktades av den norske kungen Sigurd Jorsalafarare.693 Denne är inte bara känd för sin resa till 
Jerusalem utan också för sina insatser i skaldekonsten. Efter Sigurds död gifte Malmfrid om 
sig med sin kusin Erik Eimund694 i Danmark och avancerade så småningom återigen till drott-
ning. I likhet med Sigurd omtalas även kung Erik som skald och skaldekonstens beskyddare. 
Sagorna förmedlar intrycket att kungaätter i det senvikingatida Skandinavien sökte knuta band 
med Rurikidernas furstehus för att höja sitt prestige. Av allt att döma betonade även Ruriki-
derna sin skandinaviska härkomst, och skaldekonsten användes som plattform för sociala 
strategier695 Frågan som jag ställer mig här är om man kan projicera sagornas skildringar om 
1000- och 1100-talet tillbaka till början av 900-talet. Hade tidiga Rurikider en lika stor 
samhörighetskänsla med den skandinaviska kulturen, eller importerades skaldekonsten först i 
ett senare historiskt skede? För att komma närmare ett svar erbjuder det sig att inkludera feno-
menet ”figurknoppspänne” i diskussionen. Rundspännena i Gnëzdovodepån kan ses som 
arkeologiska belägg för idén att eliter i Österled hyste ett intresse för sina kulturella rötter i 
Skandinavien redan under sent 900-tal.696 Det är sannolikt att spännenas uppdragsgivare ansåg 
sig ha sina rötter i Östskandinavien dvs. ett område men en levande skaldisk tradition. Dess-
utom framstår kontakten mellan regionerna under den aktuella perioden som livlig.697 Att kon-
takten kunde anta poetiska former indikerar en runpinne från Staraja Ladoga som möjligen 
återger några rader i versmåttet dróttkvætt.698 Utifrån dessa indikationer är det skäligt att anta 
att skaldekonsten utövades i Gamla Rus redan under 900-talet. 

Kvinnors betydelse för skaldediktning 
Ingen ska förledas att tro att vikingatidens skalder var enbart män. Källorna innehåller trovär-
diga vittnesmål om kvinnor som diktar, även om deras verk inte är lika väldokumenterade 
som männens. Eftersom skaldinnor sällan nämns i texterna har man spekulerat att det skulle 
vara ett uttryck för rådande normer inom västerlandets skriftkultur. Enligt denna tolkning non-
chalerades kvinnliga skalder och även kvinnliga mecenater redan  
under medeltiden vilket i sin kom att påverka dagens forskning. Exempelvis saknas Kristina 
Nilsdotters namn i Skáldatal, trots att det var på hennes initiativ som Snorri Sturluson skapade 

                                                 
688 Kallad Ingigerðr (1001–1050); Nielsen 2019; Norseng 2019f. 
689 Kallad Ellisif (1025–1070); Krag 2014a; Nielsen 2019. 
690 Kallad Haraldr Sigurðarson (1046–1066). Finnur Jónsson 1973a, 328. 
691  Gollhrings Gerðr; Snorri Sturluson Heimskringla, Haraldr harðráði kap. 17; Haraldr Sigurðarson

Lausavísur vers 2–7, Gamanvisur, jfr Finnur Jónsson 1973a, 328–329. Jfr följande: Hazzard Cross 1929, 
181, 184, 192; SPAB 2013b; Krag 2014a. 

692 Kallad Málmfríðr (ca 1100–1140). Krag 2014e. 
693 Kallad Sigurðr Jórsalafari (1089–1130). Krag 2014e. 
694 Kallad Eiríkr konungr eimuni (död 1137). Krag 2010h. 
695 Hazzard Cross 1929, 43‒44, 197. 
696 Kap. IV:2, 98‒99 om Gnëzdofyndet. 
697 Duczko 2004 passim. 
698 Staraja Ladoga (App. III:2.20.13). 
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en dikt.699 Rollen som mecenat övertas istället av hennes make. Traditionen att mäta män och 
kvinnor med olika mått fick sin fortsättning i början av 1900-talet då den isländska filologen 
Finnur Jónsson skapade sitt epokgörande samlingsverk om skaldediktningen. Därför avfär-
dade han sagornas attribueringar ojämnförligt oftare som fantasiprodukter när skaldeversens 
upphovsperson påstods vara av kvinnokön.700 Likväl känner vi åtminstone sju skaldinnor vid 
namn – om än bara med ett fåtal verser ur deras produktion. Av dessa är somliga av profetisk 
natur, vilket sammanfaller med den traditionella föreställningen om kvinnor som förmedlare 
av eddisk mytologi.701 Om man får tro uppgifterna i sagalitteraturen, uppträdde Jórunn 
skáldmær702 och Steinunn Refs Dalksdóttir703 dessutom som fruktade polemiker.704 Enligt en 
islänningasaga predikade Steinunn för missionären Þangbrandr705 om den gamla trons överläg-
senhet.706 Det står i stjärnorna om det rör sig om en sann begivenhet eller en litterär 
efterhandskonstruktion som skapades under intryck av skaldinnas populära hyllningsdikter. I 
vilket fall som, var skaldinnan så ryktbar att hennes son, skalden Hofgarða-Refr,707 valde att 
bära hennes namn. En annan skald som tog efter sin mor var Bersi skald-Torfuson.708 Efter 
kristnandet trängdes kvinnors skaldepoesi alltmer undan. Det är mycket möjligt att kvinnor 
fortsatte att dikta, men i så fall ignorerades deras insatser av manliga skriftlärda. Men hur ser 
det ut med kvinnors roll som publikum vid framförandet av skaldedikter? En händelse i Gísla 
saga beskriver hur änkan Þórdís listade ut identiteten till makens mördare genom att tyda en 
skaldedikt (Citat 8). Mordgåtan utspelar sig under andra hälften av 900-talet709 Som jag tidi-
gare har nämnt, kan islänningasagor användas som mentalitetshistoriska källor som bär på 
värdefull information om vikingatida förhållanden.710 Även om man kan ifrågasätta berättel-
sens autenticitet, intygar berättelsen med all önskvärd tydlighet att sagopubliken på 1200-ta-
lets Island ansåg det som ett rimligt scenario att vikingatida elitkvinnor ägde förmågan att 
tyda skaldevers. 

Diktkonst som hantverk 
Skalderna beskrev den egna verksamheten med verbet ”smida”, vilket leder tankarna till ett 
fysiskt hantverk som tål att jämföras med metallsmide eller träsnideri.711 Diktens upphovsper-
son kallades ”diktsmed”,712 ”diktens kloka smed”713 eller ”berömmelsens smed”.714 Vidare 
begagnade sig skalderna av kompositionsrelaterade termer som begreppsligt relaterar till hant-
verkarens sätt att bearbeta sitt material, såsom ”inlägg” eller ”inlagd”715 samt ”ristat”.716 Ter-

                                                 
699 Som fotnot 659. 
700 Straubhaar 2011, 2–3 Jfr följande: Finnur Jónsson 1973a; idem 1973b. 
701 Jfr Quinn 2000, 40. 
702 Även känd som Jorun skaldemö. 
703 Även känd som Steinun Rävsdotter. 
704 Poole 2005a, 554–555. 
705  Även känd som Dankbrand och Thankbrand. 
706 Brennu-Njáls saga kap. 102, jfr Valdimar Ásmundarson 1894, 245–248; Quinn 2000, 42. Jfr Steinunn Refs 

Dalksdóttir Lausavísur, jfr Finnur Jónsson 1973, 127–128. 
707 Även känd som Hovgårda-Räv. 
708 Även känd som Berse Skaldtorvasson. 
709 Quinn 2000, 42; Poole 2005a, 555. 
710 Som fotnot 110. 
711 Smíða. 
712 Ljóðasmiðr eller stefja smiðr. 
713  Hagsmiðr bragar. 
714  Hróðrar smiðr; Marold 2005, 571; Jón Hnefill Aðalsteinsson 2004, 196–197. 
715 Stál eller stælt. 
716 Rít; Clunies Ross 2005, 25. 
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men ”varvat”717 betecknar en komposition 
där skalden varvar två avsnitt med vidskilda 
innehåll som därigenom återverkar på 
varandra. Versens ena del återger ett 
konstaterande, t.ex.  

”Jag diktar än mer lovpris över Sigröds berömda 
son […].” 

 
Versens andra del återger en mytologisk 
tradition, t.ex. 

”Tor sitter vagnen,” 718 

vilket leder till att den åsyftade jarlen 
associeras med Tor.719 Även stilfiguren rekit associerar till metallhantverk. Ordet kan översätts 
med ”drivet” och betecknar allt att döma en inläggning.720 Den färdiga skaldedikten 
uppfattades som en hantverksprodukt med nära nog fysiska egenskaper. Den kunde ges bort i 
gåva, blev föremål för konstkritik och bildade i bästa fall ett minnesmärke över 
upphovspersonens hantverksskicklighet. Därför kände sig många skalder frestade att signera 
dikten genom att inkorporera det egna namnet. Skaldernas behov av att framhäva sig själva 
framstår stundtals så stort att man undrar vad hyllningsdikten lovprisar mest – beskyddarens 
eller diktarens bragd?721 Som jag nämnde förut, trodde man på beständigheten av dessa egna 
ordkonstruktioner. Det är vanskligt att uppskatta produktionsvolymen hos en typisk skald. Att 
döma av dikten Haustlǫng (”höstlång”) krävde komponerandet av mästerliga dikter stundtals 
avsevärd tid, och ibland nyttjade skalderna dygnets mörka timmar för att ägna sig åt sin konst. 
Det omgivande samhället associerade skaldernas bedrifter med idrott,722 dvs. en färdighet som 
drivits till fulländning inom ramen för individens tävlan mot sig själv och andra. Samma term 
användes dessutom ofta i samband med mångsysslare (jfr Citat 14), och det ligger nära till 
hands att anta att många skalder försörjde sig med andra sysslor än diktarhantverket.723 Hur 
skalder lärde ut sitt hantverk är inte klarlagt.724 Däremot vet vi att det fanns familjeband 
mellan skalder, i vissa fall skulle man kunna tala regelrätta ”skaldedynastier”. Detta speglas 
inte bara av yrkeskontinuiteten mellan skaldinnor och deras söner utan också hos Snorri 
Sturluson, vars släktträd kryllade av namnkunniga skalder – såsom Egill Skallagrímsson, 
Skúli Þórsteinsson, Bjǫrn Hitdælakappi, Einarr Skúlason och hans egen brorson Óláfr 
Þórðarson.725 Om man vill sätta tro i saga-litteraturen, knöt somliga skalder nära 
vänskapsband, vilket skapade förutsättningar för en kunskapsförmedling utanför den egna 
släkten. Samtidigt genomsyras yngre skalders produktionen av en påtaglig respekt för de 
äldres bragder. Smeknamnet skáldaspillir som förlänats skalden Eyvindr Finnsson726 översätts 
idag ofta som ”plagieraren”. Men i vikingatida öron lät hans imiterande av gammal poesi 
                                                 
717 Hjástæltr. 
718  Kormákr Ǫgmundarson Sigurðardrápa vers 5; översättning efter Finnur Jónsson 1973a, 69‒70. 
719 Clunies Ross 2005, 25, 84 om Snorri Sturlusson Skáldskaparmál vers 301, jfr följande: Faulkes 2007a, 83; 

Johansson & Malm 1999, 188. 
720 Jón Hnefill Aðalsteinsson 2004, 108. Jfr Kap. V:2, 129 om kenningbaserade kompositioner. 
721 Jfr följande: Gade 2000, 65; Clunies Ross 2005, 95; Poole 2005a, 555; Marold 2005. 
722 Íþrótt. 
723 Jfr Poole 2005a, 555‒556.  
724  Följande avsnitt inklusive litteratur återger benägen information från Margret Clunies Ross i Sidney. Jfr 

följande: idem 2020a; idem 2020b. 
725 Gade 2000, 85. 
726  Eyvindr Finnsson skáldaspillir (ca 915 ‒ ca 990). Noreen 1907, 1204. 
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troligen inte alls negativt. Frågorna kring skaldernas imitationer av äldre dikter har i ännu inte 
besvarats genom någon övergripande studie. I stället berördes den genom punknedslag i olika 
verk,727 inte minst i förbindelse med källkritiska analyser av sagor.728 I förbindelse med frågan 
behöver vi skilja mellan de allmänt beundrade skalderna från tiden före 1150729 och senare 
tiders skalder. Under den föregående perioden syftade skaldernas imitationer i första hand till 
att visa de gamla vördnad med en artig referens och att manifestera sin egen och beskyddarnas 
bildning. Man intresserade sig framför allt för elitens dikttradition. Ett exempel för poetiska 
ekon ur storskaldernas sfär är en vers av Einarr Helgason skálaglamm730 från slutet av 900-
talet där han ger uttryck för sin önskan att kliva ombord ett fartyg som tillhör ledaren för de 
berömda jomsvikingarna. I samband med det använder han frasen ”den från sidan rodda”731 
för att beskriva jarlens skepp. Uttrycket leder tankarna till beskrivningen av Tors fisketur hos 
skalden Bragi.732 Det är troligt att Einarr avsiktligt imiterade denna formulering för att han 
kände sig förvissad om att hans publik skulle vara mottaglig för det poetiska ekot från den 
legendariska storskalden.733 Samma grepp användes också av medeltidens skalder, om än på 
ett mer utstuderat sätt. Exempelvis var Snorri och hans brorson Sturla Þórðarson734 inbitna 
imitatörer av storskalder. Inom sitt Háttatal735 återger Snorri två kända kenningar från Egill 
Skallagrímsson som betecknar guden Oden. Den ena är ”vargens fiende”, den andra ”Mimers 
vän”.736 På detta vis markerar Snorri sin personliga relation till förfadern Egill. Eftersom 
Háttatal tjänstgjorde som hyllningsdikt för Skúli jarl737 och kung Hákon Hákonarson738 
kvarstår det att hoppas två ting ‒ att de uppfattade Egills eko i Snorris framförande och de 
hade visst överseende med den gamle storskaldens bristande entusiasm för norska kunglighe-
ter. 

Skaldens beskyddare 
Skaldekonstens stora potential låg i möjligheten att smickra företrädare för samhällets elit och 
att stöda deras respektive agenda. Dynamiken mellan konstnär och beskyddare tål att liknas 
vid ett utbyte av tjänster och gentjänster. En skald som lyckades med konststycket att föreviga 
beskyddarens namn genom ett konstfärdigt kväde kunde hoppas på generösa gengåvor. I 
Norge använde man skaldepoesi som en bricka i det politiska spelet, och olika härskare höll 
sina egna hovskalder i hög aktning.739 Titeln hirdskald740 antyder att härskarnas skalder syss-
lade med ting vid sidan av dikter, däribland krigskonst, helt i enlighet med rådande id-
rottsideal. Konventionen innebar bl.a. att skalder inhämtade lov innan de framförde sina 
kväden, och lagtexter ger vid handen att oönskade dedikationer beivrades hårt.741 Detta gällde 
i synnerhet ifall dikten i fråga uttryckte nid eller om skalden adresserade en kvinna. Av allt att 
döma likställdes olovliga dedikationer till en kvinna med ett angrepp på ättens heder. Likväl 

                                                 
727  Jfr följande: Finnur Jónsson 1894‒1902 passim; de Vries 1941 passim; Kuhn 1983 passim. 
728  T.ex. Gade 2001 om Gunnlaugs saga ormstungu. 
729  Som Snorri kallade ”storskalder” (hǫfuðskáldar). Faulkes 2007a, 5. 
730  (död ca. 990). Finnur Jónsson 1973a, 116. 
731  Bordróinn barða; Einarr Helgason skálaglamm Lausavísur vers 1, jfr Finnur Jónsson 1973a, 124. 
732  Bragi enn gamli Boddason, Ragnarsdrápa vers 1, jfr Finnur Jónsson 1973a, 4. 
733  de Vries 1941, 94. 
734  (1214‒1284); Finnur Jónsson 1973b, 112. 
735  Snorri Sturluson Háttatal vers 3, jfr Faulkes 2007b, 5; Snorri Sturluson Skáldskaparmál kap. 2, jfr Faulkes 

2007a, 9. 
736  Míms vinr och úlfs bági. Jfr Egill Skallagrímsson Sonatorrek vers 20 & 24, jfr Finnur Jónsson 1973a, 36–

37. 
737  (1218‒19). Finnur Jónsson 1973b, 60. 
738  Kallad Hákon gamli, även känd som Håkon den gamle (1204‒1263). Norseng 2019c. 
739 Gade 2000, 71, 87; Clunies Ross 2005, 53. 
740 Hirðskáld. 
741 Poole 2005a, 556‒557. 
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känner vi till kvinnor som uppträdde som 
skalders beskyddare och som blev föremål 
för deras hyllningar.742 Hur går detta ihop? 
En tänkbar lösning ligger i att kvinnorna 
mottog hyllningen inte som individer utan i 
sin roll som representanter av sin respektive 
ätt. Vid första kontakten uppsökte många 
skalder sina tilltänkta beskyddare med en 
färdig dikt i bakhuvudet för att debutera 
med den vid ett lämpligt tillfälle – gärna i 
förbindelse med en fest. Inom 
sekundärlitteraturen påstås det åter-
kommande att skaldernas kompositioner 
omdedikerades lätt och enkelt med hjälp av 
några löst infogade strofer. Samtidigt är det 
riskfyllt att överskatta möjligheten till spon-
tanimprovisation.743 
 

Diktkonst och högre makter 
Att skaldekväden uppfattades som 
potentiellt farliga redskap kan bero på två omständigheter. För det första hyste man inom 
muntliga kulturer stor respekt för verbala yttranden – ord likställdes med handlingar.744 För det 
andra trodde somliga att skalden fick inspiration från en källa i en hinsides värld. Det har 
föreslagits att forntidens skandinaver liknande diktprocessen vid en graviditet. I så fall ligger 
det nära till hands att man upplevde manliga skalders framföranden som en gränsöver-
skridande verksamhet som involverade högre makter med förmågan att göra skada eller 
nytta.745 I enlighet med denna tankegång har somliga forskare ‒ däribland Anna Hed Ja-
kobsson ‒ liknat skaldedikter vid sympatetisk magi.746 Skaldernas äldsta hyllningsdikter 
genomsyras av förkristet tankegods, och inom genealogiska dikter beskrivs diktkonstens 
beskyddare återkommande som gudarnas ättlingar. Idén att den gamla skaldekonsten hamnade 
på kollisionskurs med nya värderingar som introducerats med kristendomen är ingalunda ny. 
Den figurerar redan i medeltidens sagalitteratur. Inom sagans universum tillskrivs skalden 
stundtals mirakulösa gåvor. Samtidigt attribueras skaldeverser till övernaturliga väsen som 
troll eller spöken. Inom mytologin figurerar guden Oden som diktkonstens upphovsman och 
skaldernas skyddspatron.747 Även Bragi, den första kända skalden, räknas bland gudarna.748 
Diktkonsten liknas dels vid en idrottsrelaterad bedrift, dels vid Odens mjöd.749 Dock konsume-
ras mjödet inte av skalderna, utan deras bragd ligger snarare i förmågan att skänka ut det till 
publiken.750 

                                                 
742 Jfr Clunies Ross 2005, 111. 
743 Jfr anekdoten om skaldernas svårigheter att dikta om ett bråk mellan två hantverkare i Sneglu-Halla þáttr 

kap. 3; Holland 2005, 143. 
744 Clunies Ross 2005, 63. Jfr Kap. IV:1, 78 om bildens potens. 
745 Clunies Ross 2003, 90, 93. Jfr följande: Drobin 1991; Solli 1998. 
746 Hed Jakobsson 2003, 132. 
747 Poole 2005a, 555. 
748 Frank 1978, 24; Simek 1993, 42. 
749 Clunies Ross 2005, 83, 90, jfr 104; Marold 2005. Jfr Drobin 1991. 
750 Faulkes 1997, 5‒6. 
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Interaktion med publik 
I medeltidens sagalitteratur framställs skaldiska recitationer ofta som ett slags gissningslek751 
där publiken memorerade ordalydelsen för att sedan lista ut gåtans lösning. I enlighet med 
denna bild har man föreslagit att kenningskonsten blev föremål för en intellektuell tävling där 
en skolad publik sökte lista ut vad som åsyftades med kenningarna. Utmaningen låg däri att 
gissa sig till den nya tankefiguren som skalden modellerade fram steg för steg, med hjälp av 
mer bekanta referenser. För att klara denna uppgift, krävdes gedigna mytologiska förkunska-
per. Samtidigt undvek skalder att återge kenningens målterm i själva kenning-konstruktionen, 
även detta i enlighet med gissningslekens konventioner.752 Skaldernas främsta nöje låg 
uppenbarligen däri att leda publiken på villovägar. Genom användandet av gåtfulla omskriv-
ningar lyckades man med konststycket att bygga upp spänningen för att sedan förbrylla sina 
åhörare med en oväntad upplösning.753 Det leder till frågan hur det var möjligt för skalderna 
att göra narr av personer som stod högre i rang. Svaret ligger i recitationens performativa 
karaktär som ledde till ett temporärt upphävande av rådande hierarkier. Stundtals påminner 
skaldediktens inledande strof754 om inledningen hos en religiös ritual där en kultledare påkal-
lar deltagarnas uppmärksamhet. Det som försiggår under den därpå följande recitationen kan 
betecknas som liminal händelse. Förvisso associeras denna term med religiösa ritualer t.ex. 
som en övergång från ett livsavsnitt till ett annat.755 Men i själva verket infinner sig samma 
tillstånd i ett flertal sammanhang, däribland vid konstnärliga framföranden. I likhet med en 
religiös kulthandling, äger diktrecitationen förmågan att transportera publiken till en annan 
verklighet och att därigenom sätta igång en förändring. I en religiös kontext kan denna föränd-
ring få permanent effekt exempelvis i anslutning till en övergångsrit. I lekfulla sammanhang 
däremot blir det ingen permanent förändring, utan livet återgår till det normala. Sfären där 
denna slags liminala händelse kunde äga rum, skapades troligen framförallt av skaldens sär-
egna diktarspråk som skilde sig signifikant från publikens alldagliga erfarenhet.756 I enlighet 
med denna performativa tolkning menar Terry Gunnel att framförandet av skaldedikterna 
Eiríksmál och Hákonarmál förvandlade publiken till enhärjar i Odens hall. På samma sätt 
föreslår Frands Herschend att ett uppförande av eddadikterna Lokasenna, Vafþrúðnismál eller 
Grímnismál transporterade åhörarna till gudarnas och jättarnas hallar.757 Frågan om kenningen 
har ett upphov i ett religiöst ritualspråk har dock besvarats olika inom forskningen.758 För att 
bättre förstå orsaken bakom skaldekonstens överlevnad under ett halvt årtusende behöver man 
påminna sig om att diktrecitationen fyllde en social funktion som varierade mellan olika 
kontexter. Två omständigheter vill jag lyfta fram i detta sammanhang. Dels är det rimligt att 
recitationens funktion förändrades under tidens gång. Dels visar studiet av moderna ritualer 
till insikten att deltagarna i recitationen uppfattar samma skeende på olika sätt, utifrån sina 
personliga förkunskaper och förväntningar.759 Mot bakgrund av den komplexa sociala dyna-
mik som troligen kringgärdade skalderecitationen, framstår idén om enkelriktad utveckling 

                                                 
751  T.ex. Gísla saga. Jfr  Citat 7. 
752 Jfr Kap. V:2, 123 om kenning-konstruktioner. 
753 Frank 1928, 27–29; Clunies Ross 2005, 97, 101, 107, 110, 112; Holland 2005, 127, 133. Jfr Neiß 2009b, 

93. 
754 Kallat upphaf. 
755 Jfr följande: van Gennep 1960 passim; Turner 1983 passim. 
756 Som fotnot 752. 
757 Millward 2014, 126–128, 138–140, 144–151. Jfr följande: Gunnel 1995; idem 2006, 239; Herschend 2018, 

4. 
758 Marold 2000c, 440–441. 
759 Naipaul 2011, 373–387 om prästens, filosofens, lekmannens och ateistens olika perspektiv vid en 

hinduistisk begravningsritual. 
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från religiös ritual till profan gissningslek 
som alltför enkelspårig, i synnerhet mot 
bakgrund av alla skaldedikter som refererar 
till den kristna mytologin.760 

Skaldens språkbilder 
I det följande redogör jag för vad som 
karakteriserar skaldediktningen. De av mig 
valda exemplen ger vägledning för ett 
senare avsnitt av studien där jag 
dechiffrerar figurknoppspännets 
bildfigurer.761 Innan jag ägnar mig åt 
kenningens minnestekniska potential, 
behöver jag förklara dess funktion i relation 
till andra poetiska figurer. Fornnordisk 
poesi uppdelas traditionellt i en eddisk och 
en skaldisk genre.762 Inom skandinavernas 
litteratur intar eddakväden och 
skaldekväden en särställning för att de bildar en brygga mellan vikingatidens muntliga och 
medeltidens skriftliga kultur.763 P.g.a. många överlappningar kan dock gränsen mellan dessa 
genrer inte alltid dras på ett tillfredställande sätt. Inom forskningen har man enats om följande 
kriterier för att skilja genrerna åt. Eddakväden handlar om fjärran mytiska tider. De är språk-
ligt och metriskt jämförelsevis enkla.764 Av allt att döma såg sig utövarna av eddisk poesi i för-
sta hand som förvaltare av traditionella kunskaper som de sökte bevara för framtiden. Därför 
förblev de anonyma. I kontrast därtill är skaldekväden tillfällighetsbundna. En skald kan lov-
prisa en härskare, berömma en gåva, beklaga en död, 
förlöjliga sina fiender eller prisa sin egen skicklighet som poet, älskare och krigare. Med 
andra ord förfogar skaldekonstens utövare över ett kraftfullt instrument för dela ut beröm eller 
straff. Skaldens kväden tillägnades gärna en beskyddare ur samhällets ledarskikt och uppfatta-
des som en manifestation av skaldens individuella konstnärskap. Därför har namnen på många 
upphovspersoner bevarats. Skaldens individuella konstfärdighet yttrar sig i hanteringen av det 
krävande versmåttet dróttkvætt som kombinerar bokstavsrim, inrim och ett fast antal stavelser. 
Därigenom skapas ett fast ramverk som framtvingar en mycket fri ordställning. Som diskute-
ras i kommande avsnitt, är diktarspråket dessutom rikt på poetiska omskrivningar som 
framkallar minnesvärda tankebilder.765 Samspelet mellan bildspråk och versmått gör skaldens 
kväden förhållandevis motståndskraftiga mot förvanskningar.766 På sätt svarar genren upp mot 
de specifika utmaningar som genomsyrade skandinavernas muntligt präglade kultur.767 En 
anekdot i Snorris Heimskringla handlar om kungen Harald Hårdråde768 som inför sitt livs sista 
strid komponerar en strof i ett eddiskt versmått. Resultatet misshagar honom dock till den 
grad att han genast kväder en ny dikt, denna gång i utstuderad skaldisk stil. Efter det känner 

                                                 
760 Jfr Heslop 2009b om Líknarbraut. 
761  Kap. VIII:3, 274–279 om mitt logografiska tolkningsförsök. 
762 Gade 2000, 62. 
763 Guðrún Nordal 2001, 339. 
764  De huvudsakliga versmåtten heter fornyrðislag och ljóðháttr. 
765 Simek 1993, 287; Gade 2000, 64–65. 
766 Poole 2005a, 564; Bergsveinn Birgisson 2007, 135. 
767 Holland 2005, 133. 
768 Jfr fotnot 690 med norrönt namn och biografiska data. 
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han sig redo att möta döden.769 Det är rimligt att anta att den antikvariskt intresserade Snorri 
använde anekdoten som ett exempel för att visa skaldediktningens överlägsenhet gentemot 
eddadiktningen.770 

Om diktkonstens tankefigurer 
Vår viktigaste källa för den norröna diktkonsten är Snorris diktarmanual, den s.k. prosaeddan. 
Intressant nog definierar prosaeddans upphovsman de flesta versformerna utifrån semantiska 
och stilistiska karakteristika istället för metriska fenomen. Vidare är det uppenbart att många 
av Snorris definitioner bygger på muntliga kriterier, då han använder en klassificering som 
refererar till verbalspråkliga yttranden.771 Samtidigt varierar hans definitioner i viss mån mel-
lan manualens olika avsnitt och ter sig därför stundtals motsägelsefulla. Möjligtvis beror detta 
på omständigheten att Snorri försökte fånga den poetiska processen med hjälp av en systema-
tik och en terminologi som inspirerats av den latinspråkiga diktningen.772 Inom filologin 
analyseras den norröna diktkonsten av hävd med hjälp av medeltida termer, fastän dåtidens 
lärda hyste olika uppfattningar om deras exakta innebörd. T.ex. avhandlar prosaeddan en sorts 
poetiska ersättningsord som betecknas ömsom som kenning, ömsom som heiti. I dagens 
fackterminologi betecknas den enkla sortens ersättningsord som det sistnämnda. Ett exempel 
är bileygr (dvs. ”han som ser dåligt”),773 vilket är ett alias för guden Oden. Något mer inveck-
lat är däremot: 

hinn eineygr Friggjar faðmbyggvir.774  

För att förstå denna ersättning behöver man dechiffrera den i flera etapper: 

”Friggs enögde omfamningsinnehavare” 
>”Friggs enögde älskare” 
>”Oden.”775  

I dagens fackterminologi betecknas denna sorts flerbottnade ersättningar som kenning. 
Nuförtiden känner forskningen till flera tusen kenningar från den norröna diktkonsten.776 
Dessa relaterar till knappt 300 syftningsord.En kartläggning visar att vissa av dem åsyftas 
ojämförligt oftare än andra.777 Därför förefaller det rimligt att tala om en skaldisk figurkanon 
bestående av ett begränsat antal högfrekventa syftningsord. Samtidigt vore det fel att likställa 
skaldernas kenningskonst med en mekanisk ersättningsteknik av korsordskaraktär. Vi har re-
dan bekantat oss med begreppsmetaforteorin. Enligt den förfogar människan över en uppsätt-
ning tankenycklar som hjälper henne att begripa sin livsvärld. Ett exempel är 
begreppsmetaforen PERSONER ÄR VÄXTER, där man använder sig av ett fenomen från 
begreppsfältet VÄXT (t.ex. en pinne) för att beskriva ett annat från begreppsfältet MÄNNISKA 
(t.ex. en ung man) – vilket resulterat i den verbala nymetaforen ”dräng”.778 Intressant nog 
fungerar somliga kenningar på ett liknande sätt som dagens tankebildmetaforer. Hos 
tankebildmetaforen projiceras källtermens struktur (t.ex. pinnens långsmala form) på målter 
                                                 
769 Snorri Sturluson Heimskringla, Haraldr harðráði kap. 91, jfr Finnur Jónsson 1911, 509–510. 
770 Faulkes 1997, 7 med fler anekdoter. Jfr följande: Frank 1978, 28–29; Clunies Ross 2005, 65–66. 
771 Clunies Ross 2005, 169‒170. 
772 Marold 2000c, 433; jfr Faulkes 2007b, xi. 
773 Kap. VIII:1, 256 med Lista 2. 
774  Þórbjǫrn hornklofi Haraldskvæði/Hrafnsmál vers 12, jfr Finnur Jónsson 1973a, 24. 
775  Egen översättning. 
776 Hallvard Lie kände till omkring 500; idem 1963, 376. 
777  App. VIII–Tabell 1. 
778 Som bör uppfattas som en död metafor. 
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Tabell 1. Exempel på motsatsspänning som grundschemat inom olika kenningsmodeller, vilka i sin tur har gett
upphov till ett flertal kenningsvarianter (efter Bergsveinn Birgisson 2007, 77–88; jfr följande: Finnur Jónsson 
1973a). 

men (t.ex. den unge mannen). En vikingatida motsvarighet är kenningsmodellen KRIGAREN ÄR 
VAPNETS TRÄD779 som har gett upphov till nykenningen ”slag-träd”.780 Men med sina mytolo-
giska gåtor ställer kenningar höga krav på publikens förkunskaper. Ett exempel är 

askr þilju ilja Hrungnis.781
 

För att kunna upplösa kenningen behöver man känna till myten om jätten Rungner som ställde 
sig på sin egen sköld för att avvärja ett angrepp från guden Tor,782 dvs. 

”Rungners fotsula-blads ask” 
> ”sköldens ask” 
> ”sköldens träd” 
> ”krigare”.783  

Vid sidan av mytisk information integrerar kenningar ofta metaforer eller metonymier. 
Skillnaden ligger i omständigheten att den metaforiska tankeprocessen motiveras av en likhet 
mellan käll- och målterm, medan den metonymiska tankeprocessen motiveras av en förbin-
delse mellan käll- och målterm som kan vara av materiell eller logisk natur.784 Ett exempel är 
den första delen till en vers av Markús Skeggjason (Citat 8) vilken kombinerar båda sorters 
tankefigurer. Som vi kommer att se, sammanförs metafor och metonymi i det är fallet inte på 
måfå, utan i syfte att sätta igång en komplex associationskedja hos publiken. Versens första 
                                                 
779 Bergsveinn Birgisson 2007, 64–65. Jfr Kap. III:5, 64‒65 om begreppsmetaforteori. 
780  Vígrunnr; Hallar-Steinn Rekstefja vers 8, jfr Finnur Jónsson 1973a, 527. 
781  Snorri Sturluson Háttatal vers 30, jfr Faulkes 2007b, 17. 
782  Snorri Sturluson Skáldskaparmál kap. 17, jfr Faulkes 2007a, 21. 
783  Egen översättning. 
784  Jfr Lakoff & Turner 1989, 90–95 samt 103 om överlappningarna mellan metonymi och synekdoke. 
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kenning består av två delar – ett grundord (”övervintrare”) och ett bestämningsord (”ström”). 
”Övervintrare” är en kenning för björn.785 ”Strömmens björn” är i sin tur en omskrivning för 
måltermen ”skepp”. Tankeprocessen som förknippar källtermen ”björn” med måltermen 
”skepp” är metaforisk eftersom de två livsvärldsfenomen tillhör olika begreppsfält. Följaktli-
gen är det inte helt lätt för skaldepubliken att komma underfund med björnens maritima 
anknytning. Något annorlunda förhåller det sig med kenningens bestämningsord. I detta fall 
tillhör källtermen ”ström” och måltermen ”skepp” samma begreppsfält, nämligen den mari-
tima sfären. Tankeprocessen som förknippar källterm och målterm är alltså metonymisk. 
Kruxet med den nyss beskrivna kenningskonstruktionen är att Markús låter kenningens 
grundord (”övervintrare”) stå i metaforisk relation till kenningens målterm, samtidigt som han 
sätter bestämningsordet (”ström”) i metonymisk relation till måltermen.786 Det ligger nära till 
hands att fråga sig om den av Markús valda kenning-konstruktionen fyller något speciell 
funktion. Som diskuteras längre fram ligger kenningens underhållningsvärde i omständighe-
ten att den skapar gåtfulla tankefigurer som skaldepubliken försöker att dechiffrera. I enlighet 
med gissningslekens regler undviker skalderna att återge kenningens målterm inom själva 
kenning-konstruktionen. Istället är deras åhörare hänvisade till alternativa ledtrådar.787 Inom 
det nyss nämnda exemplet ligger metonymins roll däri att Markús erbjuder publiken en första 
ledtråd (=”maritimt”) för den svårknäckta metaforen. På så sätt sätts hans åhörare i stånd att 
stegvis dechiffrera kenningen.788 

Frågan varför Markús väljer just björnen som metafor för skepp har gett upphov till en del 
spekulationer. Exempelvis har man gjort gällande att björnen förfogar över vissa egenskaper 
som skulle känneteckna ett idealiskt skepp. Båda är robusta och vädertåliga, och det är svårt 
att bromsa deras framfart. Man har också resonerat kring möjligheten att skeppet i fråga hette 
”björnen”, att det bar på björndekor och att det var brunt som en björn.789 Vid sidan av det bör 
man påminna sig om det faktum att vintern, som ordet ”snödrivor” anspelar på, innebar en 
vilofas för såväl vikingatida björnar som samtida skepp. Under samma tid som björnen sov i 
sitt lugna bo, låg skeppet undangömt i sitt båthus.790 Exemplet visar i hur vanskligt det kan 
vara för dagens forskande att komma underfund med alla bibetydelser inom norrön diktkonst. 
Skaldens kenningar refererade till en livsvärld som vi idag bara känner i fragmenterat skick.791 
Den andra kenningen (”fjordormarnas snödrivor”) i Markús vers följer samma kompositions-
princip som den första. Den kombinerar metafor och metonymi. Bestämningsordet ”fjord-
orm(ar)”792 är en omskrivning för fisk. ”Fiskarnas snödrivor” är i sin tur en kenning för ”vå-
gor”. Fisken och vågen tillhör samma begreppsfält (dvs. den maritima sfären) och står 
följaktligen i en metonymisk relation. Däremot tillhör kenningens grundord (”snödrivor”) och 
målterm (”vågor”) olika sfärer. Tankeprocessen som förknippar källterm och målterm är alltså 
metaforisk. Närmare bestämt handlar det i det här fallet om en tankebildmetafor. Den 
gemensamma nämnaren mellan snödrivor och vågor ligger i deras snarlika struktur. 
Överensstämmelsen får skaldepubliken till att projicera sin tankebildfigur på snödrivor på en 
annan tankebildfigur som återger vågorna. Utifrån tankebildmetaforernas speciella egenskaper 
kommer Gary Holland till slutsatsen att tankebildmetaforer är fundamentet för många 

                                                 
785 Snorri Sturluson Skáldskaparmál kap. 51, jfr Faulkes 2007a, 75. 
786 Holland 2005, 124, 127. 
787 Lie 1963, 376. 
788 Jfr Schulte 2012b om samverkan mellan metafor och metonymi inom kenningar. 
789 Holland 2005, 125. 
790 Jfr Schnall 1978b, 278. 
791 Jfr följande: Holland 2005, 141, not 13; Neiß 2013 82. 
792  Det rör sig antingen om en genitiv singularis av fjarðlinni eller genitiv pluralis av fjarðlinnr (”fjordorm”). 

Jfr Frank 1978, 76. 
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Tabell 2. Exempel på kenningbaserade kompositionsprincip med olika nivåer av komplexitet, i enlighet med 
Snorris terminologi (jfr Háttatal). 
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kenningar.793 Det ligger utanför arbetets möjligheter att pröva påståendet på sin riktighet. 
Däremot går det att konstatera att de nyss analyserade kenningarna i Markús vers skapar 
minnesvärda tankefigurer.794 Slutligen ska vi ta oss en titt på helheten och får konstatera att 
samspelet mellan de ovan diskuterade kenningarna resulterar i en tankefigur där björnens 
vadande genom snödrivorna projiceras på skeppets rodd genom vågor som är fyllda av 
drivis.795 Det bör noteras att skaldediktningen förfogar på ett slags figurkanon i form av 
högfrekventa syftningsord. Å ena sidan känner vi till knappt 300 syftningsord som omskrivs 
med hjälp av flera tusen kenningar. Å andra sidan är somliga syftningsord högfrekventa i för-
hållande till andra.796 

Kenningens grundschema 
En forskare som har spunnit vidare på insikten om tankefigurens funktion är filologen 
Bergsveinn Birgisson. I sin doktorsavhandling om skaldediktning väljer han att använda 
kognitiv visualisering som en analysmetod för kenningar. På så sätt påvisar Bergsveinn 
Birgisson hur skaldernas kenningar framkallar groteska tankefigurer, vilket i sin tur befrämjar 
hågkomsten.797 Det groteska uppstår delvis ur kenningens semantiska motsatsspänning. Med 
detta menas att vikingatidens åhörare uppfattade källtermen och bestämningsordet inom ken-
ningen som oförenliga motpoler.798 Ett exempel är den nyss nämnda kenningen ”strömmens 
björn” som förenar motpolerna HAV och LAND. Enligt Bergsveinn Birgisson uppträder den se-
mantiska motsatsspänningen framför allt hos kenningar med tankebildmetaforer, samtidigt 
som han inrymmer att det också finns kenningar som avviker från denna regel. Avvikelserna 
till trots är han benägen att uppfatta motsatsspänning som ett organiserade grundprincip 
bakom fenomenet ”kenning”, dvs. kenningens grundschema.799 I det här sammanhanget är det 
värt att uppmärksamma Rudolf Meissners arbete från 1921. Meissner påvisar att många ken-
ningar liknar varandra till den grad att de kan ledas tillbaka på ett begränsat antal modeller. 
Med andra ord är många kenningar bara varianter av en och samma kenningsmodell. Ett första 
exempel på en kenningsmodell är HUSET ÄR ELDSTADENS SKEPP som har gett upphov till ken-
ningsvarianten ”härdköl”. Ett andra exempel är HAVET ÄR HAVDJURETS LAND som har gett 
upphov till kenningsvarianten ”fiskarnas snödrivor”. Ett tredje exempel är SKEPPET ÄR HAVETS 
LANDDJUR som har gett upphov till kenningsvarianter som ”strömmens björn” (Citat 8) och 
”vågornas elefant” (Tabell 2). Ibland höjer skalderna kenningens svårighetsgrad genom att 
väva in ett heiti en som kräver att publiken har mytologiska förkunskaper. För att kunna 
dechiffrera mars ófnir (”havets vävare”) som ”skepp” behöver man veta att ófnir är ett 
Odensheiti som associerar till ormen (Tabell 1).800 Den gemensamma nämnaren mellan de tre 
nyss nämnda kenningsmodellerna ligger i omständigheten att deras respektive grundschema 
(Tabell 2).801 

En viktig fråga som Bergsveinn Birgisson för upp till diskussion är om skaldekonstens 
kenningsmodeller fyllde samma funktion inom vikingatidens muntliga kultur som be-
greppsmetaforer fyller inom dagens samhälle. För det första påminner förhållandet mellan 
kenningsmodell och kenningsvariant om förhållandet mellan begreppsmetafor och nymetafor. 

                                                 
793 Holland 2005, 123–124, 132–133. Jfr följande: Lakoff 1987; idem & Turner 1989, 89–90. 
794 Mundal 2002, 152–153. 
795 Lakoff & Turner 1989, 104–106. Jfr Holland 2005, 126. 
796 App. VIII–Tabell 1. Hallvard Lie kände till omkring 500. Idem 1963, 376. 
797 Bergsveinn Birgisson 2007, 41, 90, 460. Jfr Mittner 1955, 9, 11. 
798 Jfr Meissner 1921, 33–35. 
799 Bergsveinn Birgisson 2007, 77, 80 136. 
800 Meissner 1921, 208. Jfr Finnur Jónsson 1913–1915, 442. 
801 Jfr Bergsveinn Birgisson 2007, 77–88. 
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För det andra tjänstgör kenningsmodellens 
grundschema, i likhet med be-
greppsmetaforen, som ett riktsnöre efter vil-
ket mänsklig erfarenhet organiseras. Och just 
av denna anledning, anser Bergsveinn Birgis-
son, leder en analys av diktkonstens ken-
ningar till nya insikter om vikingatidens tan-
kevärld.802 Sammanfattningsvis är det fres-
tande att sätta ett likhetstecken mellan ken-
ningsmodell och begreppsmetafor. Samtidigt 
rimmar metaforens funktion att konkretisera 
det abstrakta illa med kenningens tendens att 
vara så gåtfull som möjligt. Med andra ord är 
fenomenen besläktade, men inte helt iden-
tiska.803 En annan filolog som förtjänar att 
omtalas i det aktuella sammanhanget är 
Ladislaus Mittner som introducerats förut.804 
Mittner ser skaldernas kontrastbilder inte i 
första hand som gåtor i ordets egentliga 
bemärkelse utan som uttryck för skaldernas 
förundran inför världens gåtfulla natur, där 
varje fenomen bär på sin egen motsats. Efter 
att initialt ha varit ett kulturellt ledmotiv och 
ett allmänt uttryck för livskänsla, skriver 
Mittner, skulle den semantiska motsats-
spänningen under medeltiden förflackas till ett kittlande stilmedel.805 

Kenningsbaserade figurkombinationer 
Inom ett välkänt avsnitt i Háttatal introducerar Snorri ett antal kenningbaserade 
figurkombinationer. Hans typologi används än idag vid analys av skaldisk diktkonst.806 Enligt 
Snorri kan skalden använda kenningbaserade figurer som byggstenar för olika sorters 
kompositioner som utmärker sig genom en ökande komplexitet. Utgångspunkten är den en-
kelstegiga kenningen bestående av två element i form av ett grundord och ett bestämnings-
ord.807 Något mer komplex är den tvåstegiga kenningen med två bestämningsord som han kal-
lar tvíkent (”dubbelt bestämt”).808 Därnäst kommer den flerstegiga kenningen som omfattar 
fler än två bestämningsord809 rekit (”drivet”), vilket råkar vara term med från metallhantver-

                                                 
802 Ibidem 135, 257–258. 
803 Jfr Neiß 2013, 81. 
804  Kap. IV:1, 82 om kognitionsrelaterade undersökningsperspektiv på djurornamentiken. 
805 Mittner 1955, 11–13. Jfr Kap. IV:1, 81–82 om kognitionsrelaterade undersökningsperspektiv på djur-

ornamentiken. 
806 Clunies Ross 2005, 167–168. 
807  T.ex. ”vågornas elefant” för måltermen ”skepp” (Tabell 2 ‒ nr 1) eller ”den maskerades gåva” för 

måltermen ”mjöd” (Tabell 2 ‒ nr 2) där publiken behöver veta att heitit grímnir syftar på Oden. 
808  T.ex. ”krig-måsens matare” för måltermen ”krigare” (Tabell 2 ‒ nr 3) eller ”de hängdas Grimnes dryck” för 

måltermen ”mjöd” (Tabell 2 ‒ nr 4) där publiken behöver veta att heitit grímnir syftar på en jätte istället för 
Oden. 

809  T.ex. den roddförsedda stävens vägs rem” för måltermen ”Midgårdsormen” (Tabell 2 ‒ nr 5; jfr Citat 9) 
eller ”väktaren av Hakis vagns-lands mörkben” för måltermen ”jätte” (Tabell 2 ‒ nr 6) där publiken 
behöver känna till sjökungen Haki. 

 

 

 Citat 9. 
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ket.810 Enligt Margret Clunies Ross kan kompositioner enligt rekitprincipen liknas vid en rad 
askar som har lagts i varandra och där publiken börjar med den minsta enheten för att sedan 
dechiffrera på allt högre nivå.811 Det bör noteras att denna stegvisa dechiffrering skapar en 
mental sekvens där den ena tankebilden avlöser den nästa. Filologen Hallvard Lie uppfattar 
denna förvandlingseffekt som kenningens narrativa verkan som gör att en annars rätt så statisk 
bilden fylls med viss rörelse.812 Ett exempel kommer från Bragis Ragnarsdrápa (Citat 9) där 
skaldens utdragne bildsekvens kulminerar i tankebild från myten om Tors fisketur, nämligen 
det skräckblandande ögonblicket där guden just har håvat in sitt byte, bara för att möta öga 
mot öga med sin ärkefiende Midgårdsormen.813 

En annorlunda figurkombination i Snorris diktarmanual kallas nýgjǫrving (”nyska-
pelse”).814 Problematiskt nog använder Snorri denna term med två avvikande betydelser. Å 
ena sidan ska det vara nýgjǫrving om skalden skapar en utvidgad kenningsvariant som tycks 
vara i harmoni med sin respektive modell. Som exempel refererar Snorri här till kenningsmo-
dellen GULDET ÄR VATTENS ELD. Enligt Snorri betecknades guldet ursprungligen som havsgu-
den ”Äges eld”.815 Men så småningom kom skalder att omskriva samma målterm med ken-
ningen ”fiskbänkens eld”,816 vilket innebär att man utvidgade begreppsfältet inom kenningens 
bestämningsord. Med andra ord betyder nýgjǫrving i detta fall snarast ”ny betydelse”.817 Å 
andra sidan ska det också vara nýgjǫrving när en strof innehåller en uppradning av kenningar 
som syftar tillbaka till samma målterm, samtidigt som de skapar en serie inbördes harmoniska 
bilder: 

Hvat eru nýgjǫrvingar? Svá sem þetta: 

Sviðr lætr sóknar naðra 
slíðrbraut jǫfurr skríða; 
ótt ferr rógs ór réttum 
ramsnákr fetilhamsi; 
 

”Vad är nyskapelser? Som detta: 

Den vise fursten låter stridens ormar [>svärden] 
glida över skidans stig; 
snabbt far kampens starka orm [>svärdet] ur 
gehängets raka ormskinn [>skidan]; 
 

linnr kná sverða sennu 
sveita bekks at leita; 
ormr þyrr vals at varmri 
víggjǫll sefa stígu. 

svärdens tvists [>stridens] orm [>svärdet] 
kan ses söka svettens [>blodets] bäck. 
De fallnas orm [>svärdet] störtar längs 
sinnets stig [>bröstet] mot den varma stridsflo-
den [>blodet]. 

Þat eru nýgjǫrvingar at kalla sverðit orm ok 
kenna rétt, en slíðrirnar gǫtur hans, en fetlana 
ok umgjǫrð hams hans. Þat heldr til ormsins 
nátturu at hann skríðr ór hamsi svá at hann 
skríðr mjǫk til vatns. Hér er svá sett nýgjǫrving 
at hann ferr leita blóðs bekkjar at þar er hann 
skríðr hugar stígu, þat eru brjóst manna. Þá 
þykkja nýgjǫrvingar vel kveðnar ef þat mál er 
upp er tekit haldi of alla vísulengð.819  

Det är nyskapelser att kalla svärdet för orm och 
känneteckna det på rätt sätt, och kalla skidan för 
dess väg och gehänget och gjorden för dess 
skinn. Det stämmer med ormens natur att den 
kryper ur sitt skinn och sedan ofta till vatten. Här 
är nyskapelsen gjord så att ormen beger sig att 
finna bäcken av blod där den glider fram över 
sinnets stig, det är männens bröst. Man tycker att 
nyskapelsen är väldiktad om ämnet som tas upp 
räcker hela strofens längd.”820   

                                                 
810 Som fotnot 720 med litteratur. 
811 Clunies Ross 2005, 105. Jfr följande: Meissner 1921, 40; Marold 1983, 189. 
812 Lie 1952, 34, 44; idem 1963a, 379. 
813  Benäget påpekande av Heimir Pálsson i Uppsala. 
814  Ibland även nýgerving; fenomenet omnämns dels i Skáldskaparmál, dels i Háttatal. 
815 Ægis eld. 
816 Ǫlna bekks eld. Bragi enn gamli Boddason Fragment, jfr Finnur Jónsson 1973a, 4. 
817 Bergsveinn Birgisson 2007, 94–95. Jfr följande: Meissner 1921, 229–230; Clunies Ross 2005, 243. 
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Här ger Snorri ett alternativt exempel på hur skalden kan utöka kenningens betydelse med 
hjälp av nýgjǫrvingsregeln. Men till skillnad från det första exemplet uppnås utvidgandet i 
detta fall inte genom en utvidgning av begreppsfältet tillhörande kenningens grundord eller 
bestämningsord. Istället uppnås utvidgandet på så sätt att författaren spinner vidare på den 
metaforiska ekvationen mellan kenningens grundord och kenningens målterm. Med andra ord 
står termen nýgjǫrving här snarast för en utvidgad metafor. Man har spekulerat att Snorri hade 
någon medeltida eller någon klassiskt influerad stilfigur i bakhuvudet när han formulerade sin 
andra nýgjǫrvingsdefinition.818 I anslutning till detta tillkännager han vad en god skald bör 
undvika: 

En ef sverð er ormr kallaðr, <en síðan> fiskr eða 
vǫndr eða annan veg breytt, þat kalla menn 
nykrat, ok þykkir þat spilla. 819  

”Men om svärdet kallas först för orm och sedan 
för fisk eller käpp eller varieras på annat sätt, då 
kallar man det nykrat, och det anses vara ett 
fel.”820  

Vad Snorri tycks vilja säga är att vi ska undvika att kombinera två kenningar om dessa syftar 
tillbaka på en och samma målterm och om kompositionen ger upphov till oförenliga bilder. 
Han kallar det oönskade fenomenet nykrat, dvs. en figur som gjorts vidunderlig.821 Dessvärre 
avstår han från att demonstrera hur fenomenet ter sig i praktiken. Turligt nog ges exempel av 
Snorris brorsson Óláfr Þórðarson.822 I sin diktarmanual823 förser Óláfr läsaren med två exempel 
på nykrat. Det första är hämtat från skalden Einarr Skúlason (Citat 4 ‒ vers 11).824 Enligt Óláfr 
uppstår här en nykratskomposition eftersom yxan kallas först ”sköldens jättekvinna”, sedan 
                                                 
818 Clunies Ross 2005, 108‒109, 243‒244. 
819  Snorri Sturluson Háttatal kap. 6, jfr Faulkes 2007b, 6‒7. 
820  Johansson & Malm 1999, 223‒224. 
821 Faulkes 1997, 24. 
822 Jfr fotnot 581 med biografiska data. 
823 Óláfr Þórðarson Tredje grammatiska avhandlingen kap. 13, jfr Finnur Jónsson 1927, 56. 
824  Dikten återges i Kap. II:3, 39. 

Fig. 17.   
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”blodets valkyria” och sedan ”hjälmens sorg”, vilket uppfattas av honom som oförenliga bil-
der. Hans andra exempel på en nykratskomposition avser en situation där kenningen inte mat-
char verbet: 

Heyr jarl Kvasis dreyra.825  
 
”Hör [du], jarl, Kvases blod.” 826  

Enligt Óláfr uppstår i detta fall nykrat eftersom man inte kan ”höra” blod. Därför uteblir sam-
spelet mellan verb och objekt – åtminstone så länge publiken lämnas ovetande om att ”Kvases 
blod” betecknar diktarmjödet och därmed ordet ”diktkonst”.827 Det bör noteras att Óláfr erbju-
der läsaren en alternativ term för nykrat, nämligen finngálknat. Det som förenar termerna är 
omständigheten att båda associerar till fantasivarelser med en blandning av antropomorfa och 
zoomorfa detaljer. Nykr betecknar näcken, finngálkn centauren (jfr Fig. 17).828 Av allt att döma 
använde skandinaverna termen gálkn för att beskriva olika slags vidunder,829 däribland 
hreingǫlkn (”stenmonster”) som beteckning för jättar.830 

Nu är det egentligen inte någon ny insikt att medeltidens och vikingatidens skalder stod på 
delvis olika värdegrund. Bergsveinn Birgisson spekulerar i att det tydliga avståndstagandet 
från fenomenet nykrat bör ses som en eftergift till den kristna traditionen. I medeltidens intel-
lektuella klimat eftersträvade man att efterlikna naturen, samtidigt som man kände ett stort 
obehag inför blandfigurer. I kontrast till detta såg vikingatidens skalder naturbilden enbart 
som ett råmaterial som behövde förädlas genom omformning. Troligen upplevdes 
nykratskompositioner av vikingatidens människor som synnerligen vackra, eftersom de var 
förhållandevis lättmemorerade.831 Med andra ord ligger är det rimligt att anta att vikingatidens 
skalder skattade nykrat lika högt som nýgjǫrving.832 Inom filologin har man länge spekulerat 
att något inte står rätt till beskrivningen av nykratsregeln så som återges hos Snorri och Óláfr. 
Som vi lärde oss tidigare innehåller många kenningsmodeller en motsatsspänning som skapar 
groteska tankefigurer, vilka tål att jämföras med den medeltida nykratsdefinitionen (t.ex. när 
ett landdjur överförs till det maritima begreppsfältet). Därför bör skillnaden mellan nykrat och 
nýgjǫrving betraktas som betydligt mindre dramatisk än vad skaldekonstens medeltida 
tillskyndare låter påskina. När allt kommer omkring bär även nýgjǫrvingar på en förkristen 
estetik som står i konflikt med kristna värderingar. Men detta verkar vara en känslig punkt 
som både Snorri och Óláfr förbigår med tystnad. Bergsveinn Birgisson argumenterar att 
luckan inom regelboken uppstod till följd av författarnas antikvariska agenda. Eftersom båda 
ville hålla skaldekonsten vid liv, var de så illa tvungna att tona ned den semantiska 
spänningen inom kenningen eftersom den förknippades med en förkristen mentalitet. 
Kenningsvarianter som var alltför extrema för att kunna passera genom det kristna nålsögat 
förblev emellertid ett veritabelt problem. Snorri valde därför att distansera sig från dessa 
genom att benämna dem med den nedsättande termen nykrat, som bör ses som en norrön 
översättning av latintes barbarismus. Man kan tolka det hela som ett försök av en medeltida 
lärd att fånga in ett förkristet fenomen med hjälp av en klassiskt influerad terminologi. Enligt 
Bergsveinn Birgisson skulle den antikvariskt motiverade nödlösningen hos Snorri och Óláfr få  

                                                 
825  Einarr Helgason skálaglamm Vellekla vers 1, jfr Finnur Jónsson 1973a, 117. 
826  Egen översättning. 
827 Heide 2001, 9; Bergsveinn Birgisson 2007, 93. 
828 Lie 1952, 46–49; Faulkes 1997, 29; Bergsveinn Birgisson 2007, 91–92. 
829 Fritzner 2009. 
830 Hymiskviða vers 24, jfr Finnur Jónsson 1932b, 95. 
831 Bergsveinn Birgisson 2007, 102–103, 108. Jfr följande: Lie 1952; idem 1957. 
832 Clunies Ross 2005, 109. 
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Citat 10 

digra konsekvenser för förståelsen av fenomenet ”kenning” bland dagens filologer. Som sagt 
betecknade termen nýgjǫrving en harmoni som uppstår antingen mellan utvidgade 
nykenningar och deras respektive modell, respektive en harmoni som uppstår mellan 
uppradade kenningar inom en och samma vers. Men till följd av Snorris uttryckliga avrådan 
från nykrat förleddes moderna forskande till att reducera hans tvåfaldiga 
nýgjǫrvingsdefinition till att bara gälla verser. Det ska ha lett till att man tolkade nýgjǫrving 
och nykrat som varandras motsatser. I nästa steg associerade man, på felaktiga grunder, 
nýgjǫrvingsregeln med naturlighet och försökte sedan att fånga nykrat med hjälp av en 
negativ definition i förhållande till nýgjǫrving, istället för att utforska dess egentliga väsen. 
För att undvika att detta forskningshistoriska misstag upprepas i framtiden förordar 
Bergsveinn Birgisson ett konsekvent undvikande av nykratsbegreppet. 

Enligt Bergsveinn Birgisson stöds den medeltida definitionen av nykrat som en uppradning 
av motsägelsefulla kenningar i en och samma vers inte heller av kognitionsforskningen. 
Anledningen ska vara att människan saknar förmågan att hålla imaginära bilder i minnet 
längre än någon enstaka sekund. Därför, menar Bergsveinn Birgisson, är det ytterst tveksamt 
att medlemmarna av vikingatidens muntliga kultur varit i stånd att upptäcka eventuella 
konflikter mellan kenningar i olika strofer av samma dikt, och detta i kontrast till medeltidens 
lärda som kunde söka sig tillbaka till den nedskrivna versionen av dikten. Följaktligen fram-
står nykratsdefinitionerna hos Snorri och Óláfr som medeltida skrivbordskonstruktioner. Om 
nykratsbegreppet över huvud taget använts inom vikingatidens oralkultur ligger det närmare 
till hands att termen refererade till den semantiska motsatsspänningen inom kenningsmodel-
lens grundschema.833 Bergsveinn Birgisson föredrar dock termen visuella blandbilder. För min 
senare diskussion är det av vikt att Bergsveinn Birgisson skiljer mellan två sorters kenningar, 
beroende på vilka imaginära blandfigurer som de gav upphov till. Det är å ena sidan 
blandfigurer som visar två saker på en och samma gång, och å andra sidan multistabila 
blandfigurer där publikens imaginära bildvarseblivning pendlar fram och tillbaka mellan olika 
tolkningsalternativ ungefär som hos en fixeringsbild.834 För att undvika förväxlingar kommer 
jag emellertid behöva göra ett avsteg från den föreslagna terminologin. Således betecknar jag 
diktkonstens visuella blandbilder som imaginära blandfigurer, medan jag reserverar termen 
visuella blandfigurer för bildkonsten. 

*** 
Sammanfattningsvis ger en kognitiv analys av fornnordisk diktkonst följande resultat. 
Kenningens minnestekniska kvalitet uppstår framför allt ur den semantiska motsatsspän-
                                                 
833 Bergsveinn Birgisson 2007, 90–98 , 104–105 med fotnot 459. 
834  Ibidem 332–333 med hänvisning till Heide 2001, 14. 
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ningen inom kenningsmodellens grundschema. Skaldediktningen appellerade till publikens 
inre öga i så måtto att den väcker olika tankefigurer till liv. Publiken utmanades till att 
dechiffrera tankefigurer med en ökande komplexitet. Intressant nog betecknades den mest 
intrikata formen av tankefiguren som rekit, vilket råkar vara en term inom det samtida metall-
hantverket. Termerna nykrat och finngálknat är svårtillämpade för den vikingatida diktkons-
ten. Därför kan det vara säkrare att beteckna dem som imaginära blandfigurer. Kenningsbase-
rade kroppsbeskrivningar fokuserar på detaljer istället för helhet. Kenningens narrativa effekt 
ligger i förvandlingen som skänker dynamik åt en i övrigt statisk tankebild. Den kenningbase-
rade diktkonsten förfogar över en figurkanon i form av högfrekventa syftningsord. Diktkons-
ten avkrävde publiken gedigna förkunskaper i konstens regler, kenningsmodeller och myto-
logi. Det motiverar frågan om i vilken utsträckning som skalderna skisserade nya tankefigurer 
och i vilken utsträckning som de väckte redan befintliga tankefigurer till liv. Tankarna leds i 
det här fallet till det fornnordiska ordet minni ‒ ”det man minns.”835 

3. Vikingatida smyckesmide 
Innan jag övergår till mitt försök att rekonstruera smyckesmedens betraktarperspektiv på 
figurknoppspännets djurornamentik gäller det att kartlägga smedens roll inom 
produktionsprocessen. Frågan om hantverkarens aktionsutrymme under den period som inom 
nordisk forskningstradition betecknas som sen järnålder har varit omdiskuterad, både på 
kontinenten och i Skandinavien.836 Vad gäller gjutkonstens förutsättningar under figurknopp-
spännenas tillkomstperiod är dock utgångsläget långtifrån hopplöst. Vi förfogar nämligen över 
en del litterära och epigrafiska källor med potential att kasta ett förklarande ljus på arkeolo-
gins källmaterial. Dock framstår deras utsagor stundtals som motsägelsefulla, och 
vikingatidsarkeologer har tilldragit sig kritik för sin okritiska inställning vid användandet av 
bl.a. eddadikter och sagalitteratur.837 Därför ska jag i det följande göra ett försök att vikta 
källornas utsagor om smyckesmeden mot varandra. 

På spaning efter smyckesmeden i det litterära källmaterialet 
Biografisk litteratur 
Den äldsta inskriften som refererar till smedsyrket härrör från runstenen i det småländska 
Gursten.838 Stenen dateras till 800-talet. Inskriften omtalar en smed som testamenterat sin 
utrustning till sin son.839 Detta kan tolkas som ett tecken på att smidesutbildningen kunde vara 
en familjeintern angelägenhet. Ordet ”smed” fungerade också som personnamn. Exempelvis 
restes runstenen i Böda kyrka på Öland till minne av en viss Smiðr som beskrivs som dræng 
góðan (Citat 10). Det första ordet tolkas som referens till en ung, ogift man med full 
rättskapacitet (eventuellt en krigare) det andra som indikation för hans lojalitet gentemot en 
överordnad. Det är alltså möjligt att Smiðr ingick i följet hos en betydelsefull person. Intres-
sant nog uppger runstenen dessutom att Smiðr har en bror i Gardarike, dvs. Ryssland. 
Uppenbarligen tillhörde Smiðr alltså den mobila befolkningsgruppen.840 En runsten som skild-
rar en smed som österledsfarare står i Kolind på Jylland (Citat 11). Inskriften är också av in-
tresse då den antyder att smeden med namnet Tosti var bunden till en man med namnet

                                                 
835 Jfr Marold 2000a, 282. 
836 Jankuhn et al. 1981 passim; idem 1983 passim; Düwel et al. 1987. 
837 Jfr följande: Wicker 1994, 145–146; idem 2012b, 30 om St. Elegius. 
838 Gursten (App. III:2.20.5). 
839 Carstens 2012, 260–261, 264. 
840 Hed Jakobsson 2003, 159–160. 
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Citat 11 

Ásviðr. Med andra ord rör det sig troligen om en hantverkare i beroendeställning.841 En annan 
runstensinskrift från Hørning i Nordjylland (Citat 12) omtalar en smed med namnet Tóki som 
befunnit sig i någon form av beroendeställning till en viss Þorgísl. Formuleringen ”guld och 
frihet” kan tolkas på två sätt. Antingen ärvde Tóki smedjan inklusive dess tillgångar av sin 
mästare.842 I så fall utgör stenen ett runologiskt belägg för existensen av en vikingatida 
lärlingsutbildning. Eller så syftar formuleringen på frigivandet av en träl, i enlighet med 
gängse konventioner inom sagalitteraturen. I så fall såg den frigivne till att hedra minnet av 
sin förra ägare genom en egen runsten.843 Om man föredrar denna läsning förblir det en öppen 
fråga om Tóki förvärvade sin frihet före eller efter sin smidesutbildning. Det bör noteras att 
namnet Tóki återkommer på en runsten i Grensten.844 Heinrich Beck har manat till försiktighet 
inför eventuella försök konstruera en förbindelse till stenen i Hørning.845 Trots detta spekule-
rade Lydia Carstens kring möjligheten att Tókistenarna syftar på samma person och diskute-
rade sedan möjligheterna att Tóki antingen försörjde sig som mobil hantverkare eller att han 
flyttade till en annan bygd i anslutning till sin frigivning. Ifall båda stenar restes på uppdrag 
av samma person, skvallrar de alltså om smedens ekonomiska möjligheter.846 

*** 

En preliminär utvärdering av runinskrifter från den senare delen av vikingatiden visar att 
smide uppfattades som en berömvärd syssla. Släktband med en smed var något som man 
gärna skyltade med. Passande nog ger enstaka runstenar vid handen att smeder kunde vara 
välbärgade och runkunniga.847 Smideshantverk gick i arv inom familjen och lärdes ut även till 
utomstående. Några smeder tillhörde antingen den mobila befolkningsgruppen, eller så var de 
åtminstone släkt med personer som rörde sig över stora avstånd, ibland så långt som till Ryss-
land. Problematiskt är omständigheten att de runinskrifter som antyder en beroendeställning 
av smeden kan tolkas på flera sätt. Principiellt bör existensen av en runsten inte förväxlas med 
ett intyg på smedens medborgerliga frihet. Förhållandet illustreras bäst genom runstenen i 
Hovgården som restes av kungens bryte, dvs. en träl som agerade ställföreträdare för honom. 
Denne kände sig uppenbarligen tillräckligt välintegrerad för att torgföra sin status.848 Till sist 
                                                 
841 Beck 1983, 631. Jfr följande: Hed Jakobsson 2003, 159; Carstens 2012, 264–265. 
842 Ibidem. 
843 Beck 1983, 631; Hed Jakobsson 2003, 159. Jfr följande: Wicker 1994, 146; idem 2012b, 30–31 om en 

parallell från folkvandringstiden. 
844 Grensten (App. III:2.20.3). 
845 Beck 1983, 631. 
846 Carstens 2012, 264–265. 
847  Ibidem. Jfr Hed Jakobsson 2003, 159–160 om samma runinskrifter. 
848 Hovgården (App. III:2.20.6). 
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erbjuder runinskrifter bara svårtolkade svar på frågan om smyckesmedens specialisering. 
Strängt taget finns det bara en inskrift ‒ den från Hørning ‒ som med relativt stor sannolikhet 
syftar på en smyckesmed. 

Juridiska texter 
Centraleuropeiska lagar från epoken före vikingatiden vittnar om att smeden kunde tillhöra 
olika samhällsklasser. Smeden uppträder här både som en fri person och som träl.849 Nancy 
Wicker betvivlar dock på goda grunder att dessa uppgifter kan tillämpas på vikingatida förhål-
landen.850 På samma sätt som Wicker tillskriver jag juridiska texter från Skandinavien en 
större utsagokraft. Enligt den norska Frostatingslagen ska kungens guldsmed behandlas jäm-
lik med en hövding som vistas vid hovet.851 Torsten Capelle drog därför slutsatsen att 
vikingatidens konsthantverkare åtnjöt stort anseende.852 Men i motsats till Capelle menar jag 
att texten inte ger universalnycklar till smedens sociala position. Det finns osäkerhet om hur 
man ska tolka lagtexten. En möjlighet är att smederna hedrades på grund av sina 
hantverksmässiga meriter. En annan möjlighet är att de var personligen knutna till kungen och 
sålunda omfattades av dennes prestige. Det finns dock andra lagtexter som erbjuder intres-
santa ledtrådar. Den vikingatida Forsaringen stadgar summor av bötesbelopp i stigande skala 
för att kunna upprätthålla en kultplats (Citat 13).853 Vid första förseelse ska det bötas en oxe 
och två öre. Intressant nog slutar Forsaringens uppräkning vid ett belopp på fyra oxar och åtta 
öre, vilket motsvarar en mark silver. Man kan spekulera kring frågan huruvida det avspeglar 
befolkningens begränsade silvertillgångar. En annan intressant lagtext är islänningarnas 
Grágás. Lagboken innehåller bl.a. avsnitt som ger oss en idé om normalbefolkningens ekono-
miska tillgångar. I likhet med andra regioner av Skandinavien framstod silver på Island som 
det ideala värdöret. Man skilde mellan kupellerat finsilver s.k. bränt silver854 och blandsilver 
som tillmättes halva värdet. Den sistnämnda kvaliteten betecknades antingen som ”forngillt 
silver”855 eller ”blekt silver”.856 Guld var åtta gånger värdefullare än finsilver. Dock befräm-
jade öbornas brist på ädelmetall transaktioner med alternativa värdörer, däribland vadmal.857 
Dels utgjorde tyg en gångbar förbrukningsvara, dels ägde vadmal ett etablerat bytesvärde i 
förhållande till silver.858 Fertila kor utgjorde både ett betalningsmedel och en gångbar värdeen-
het.859 En gång i tiden motsvarade denna kogäld860 2,5 mark.861 Därmed sammanföll 
medborgarnas förmåga att införskaffa en ko med deras förmåga att ingå rättsgilla äktenskap. 
Enligt isländsk lag behövde brudgummen nämligen vara i stånd att matcha brudens hemgift 
genom ett brudköp i samma höjd. I förbindelse med transaktionen skulle hans insats inte 
understiga åtta öre. Med andra ord avkrävdes giftaslystna islänningar ekonomiska tillgångar 
på sammanlagt två mark och uppåt för att kunna skaffa legitima barn vilka ägde rätten att ärva  

                                                 
849 Wolters 1998, 365–366. 
850 Wicker 2012b, 30. 
851 Frostatingslagen IV §60 Um scutil sveina konungs, jfr Keyser & Munch 1846, 175. 
852 Capelle 1969, 93; idem 2012, 18. Jfr Pesch 2012, 42. 
853  Jfr följande: Brink 2008a, 29; idem 2010; Herschend 2009; Källström 2010. 
854 Brent silfr (”bränt silver”). Jfr Söderberg 2011 om kupellering. 
855 Lögsilfr it forna. 
856 Bleict silfr. 
857 Vaðmál. 
858 Grágás §245 Fra silfr gang, jfr Vilhjálmur Finsen 1852a, 192; Kilger 2011, 272. 
859 Grágás §221 Vm fiar leigor, §246 Um fiárlag mana, jfr Vilhjálmur Finsen 1852a, 140–147, 192–195. Jfr 

följande: Bjurling et al. 1968, 444; Ebel 2001, 410–412; Ruthström 1993; Gullbekk 2011, 179–180, 182, 
186. 

860 Kúgild. 
861  Emellertid saknas för tiden före år 1100 information huruvuda taxan avser finsilver eller blandsilver; 

Naumann 1987, 380. Jfr McCooey 2017, 77–83 om prisfluktuationer. 
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Citat 12. 

efter sina föräldrar.862 Kirsten Hastrup förklarade dessa ekonomiska restriktioner med samhäl-
lets ovilja att understödja en stadigt ökande fattigskara.863 Därför informerade man medbor-
garna på lagens väg om att det var lönlöst för fattigt folk att trygga den egna åldersförsörj-
ningen med hjälp av stora barnkullar.864 I linje med islänningarnas syn uppfattades även hus-
håll i Norge som behövande när den samlade egendomen hos två familjemedlemmar under-
steg värdet av en ko.865 Vid sidan av bestämmelser kring människors existensminimum 
introducerar samma norska lagsamling en intressant term för hantverkslön – smíðarkaup.866 
Termen återkommer på andra ställen inom den norröna skönlitteraturen, bl.a. i förbindelse 
med smyckesmeder.867 

Vid sidan av informationen om silvrets köpkraft samt smedens ställning och lön ger det 
juridiska källmaterialet vid handen att varornas pris varierade både i tid och i rum. Samtidigt 
visar ekonomiskhistorisk forskning att värdörbaserade system kunde orsaka diskrepanser när 
de hamnade i otakt med den naturliga prisfluktuationen.868 På det stora hela taget ligger det 
utanför ramen för det möjliga att analysera den allmänna prisutvecklingen i det tidigmedeltida 
Skandinavien. Ett undantag utgör vaxpriset på Island, som ger oss en fingervisning om den 
stora kostnad som förbrukningsvaran bivax borde ha vållat för en vikingatida smed som göt 
sina smycken.869 Som bekant är vaxljus en konstant förbrukningsvara inom den kristna kulten. 
För att bemöta prisförändringen för olika varor vid sidan av vax upprättade Islands allting 
under 1200-talet en förteckning över bytesvärden som speglar dåtidens prisförhållanden.870 I 
det medeltida Skandinavien var bivax uppenbarligen så värdefullt att människor var benägna 
att utsträcka det med olika sorters fettprodukter.871 Samtidigt förblir det en öppen fråga om vi 
kan projicera vaxpriset från senare tidevarv tillbaka på den mellersta vikingatiden, som denna 
avhandling handlar om. Å ena sidan rörde det sig om en efterfrågad vara i den internationella 
handeln. Å andra sidan hade vaxljus ännu inte uppnått samma popularitet i Skandinavien som 
då befann sig i ett tidigare skede av kristnandeprocessen. 

*** 

                                                 
862 Jfr Grágás §118 Arfa þattr, jfr Vilhjálmur Finsen 1852a, 222. 
863 Hastrup 1985, 90, 94. 
864 Jfr ibidem 174 om legalt barnadråp. 
865 Frostatingslagen II §27 Um utroðr manna, jfr Keyser & Munch 1846, 140. 
866 Frostatingslagen VII §2 Um smíðar caup, jfr Keyser & Munch 1846, 198. 
867 Kap. V:3, 137‒138, 141‒142 om fenomenet ”smíðarkaup”. 
868 Jfr följande: Naumann 1987, 376‒380; Kilger 2008b. 
869 Kap. V:3, 147 om förutsättningarna för gjuthantverk. 
870 Bjurling et al. 1968, 444; Gullbekk 2011, 181–182; Hans-Peter Naumann uppskattar att en mark vax (på ca. 

400‒428 g) kostade 1 öre; idem 1987, 379. 
871 Jfr Vilkuna 1975, 587. 
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Som preliminär slutsats av ovanstående avsnitt kan framhållas att elitens smyckesmeder 
tillräknades hög status, även om de juridiska texterna inte erbjuder någon klarhet i fråga om 
smedens status som fri eller ofri. Dessvärre ger juridiska texter enbart få ledtrådar om värdet 
av de material som behövdes inom gjuthantverket. Finsilver hade ett någorlunda stabilt värde, 
men normalbefolkningens ekonomiska tillgångar var troligen begränsade, och hushåll som 
ägde mindre än motsvarande två mark silver uppfattades som fattiga. Även vax var troligen 
värdefullt, men det förblir vanskligt att bestämma dess värde under mellersta vikingatiden. 

Skaldediktning 
I den historieorienterade underhållningslitteraturen reciterar smeder vid enstaka tillfällen 
skaldedikter med smidesrelaterade stilfigurer, samtidigt som de ägnar sig åt sitt hantverk.872 
Ett första exempel är Vérmundr Hrólfsson (Citat 5),873 ett annat Skallagrímr (Citat 6).874 Skal-
den Þórleikr fagri associerar smide med elitens generositet (Citat 15).875 Snorri Sturluson cite-
rar samma vers i sin diktarmanual, närmare bestämt i förbindelse med kenningar som avser 
guld och silver.876 Associationen mellan smide och härskare leder oss till elitens idrottsideal. 
Inom fornnordiskt språkbruk betecknade ordet íþrótt en färdighet som drivits till fulländ-
ning.877 Ett exempel är jarl Ragnvald av Orkney.643 Han skröt med att behärska nio idrotter 
(Citat 14). Ragnars kväde faller inom traditionen av norröna dikter som hyllar härskarens 
självtävlan. I enlighet med det påstår skalden Glúmr Geirason att kung Harald Gråfäll878 var 
bevandrad i tolv idrotter,879 medan Harald Hårdråde begränsade sig till åtta – såvida vi sätter 
vår tillit till hans egen utsaga.880 Sammanlagt framställs härskaren inom skaldekonsten som 
upphovsperson för smideskonst. Frågan är dock om skalderna åsyftar härskarens roll som 
sponsor och konnässör av smidesprodukter eller den som hantverkare. T.ex. spekulerar Hein-
rich Beck att Ragnvalds involvering inom smidet motsvarade aktivitetsgraden inom hans öv-
riga bedrifter.881 Detta behöver emellertid inte vara den slutgiltiga tolkningen. 

Historieorienterad underhållningslitteratur 
Snorri Sturluson placerade smyckesmeden i det kungliga följet. Hans Heimskringla återger 
bl.a. anekdoten om Olav Tryggvasons882 friarfärd till den svenska drottningen Sigrid Stor-
råda.883 En vacker dag sänder Olav henne en guldring som han avlägsnat från dörren till ett 
hov i det hedniska Lade.884 Förlovningspresenten lovprisas av alla som ser den. Men när drott-
ningens smyckesmeder lyfter på ringen, verkar de mycket roade. När hon ställer smederna till 
svars, avslöjar de för henne att något inte står rätt till med Olvas guldring; mycket riktigt 
avslöjar ett materialtest att den har en kärna av koppar.885 Heinrich Beck var övertygad om att 

                                                 
872 Carstens 2012, 258–259. 
873 Landnámabok kap. IV:12, jfr Valdimar Ásmundarson 1891, 193; dikten återges i Kap. II:3, 42. 
874 Egils saga Skallagrímssonar kap. 30, jfr Bjarni Einarsson 2003, 42; dikten återges i Kap. II:3, 44. 
875 Hed Jakobsson 2003, 17. 
876 Snorri Sturluson Skáldskaparmál kap. 46, vers 191, jfr Faulkes 1993, 61. 
877 Beck 1983, 623–25. Jfr Kap. V:3, 160 om íþrótt. 
878 Som fotnot 600 med norrönt namn och biografiska data. 
879 Beck 1983, 624 med hänvisning till Glúmr Geirason Gráfeldardrápa vers 13, jfr Finnur Jónsson 1973a, 68. 

Jfr Beck 1983, 624–625. 
880 Haraldr Sigurðarson Lausavísur vers 5, Gamanvisur, jfr Finnur Jónsson 1973a, 329. 
881 Beck 1983, 624. 
882  Som fotnot 609 med norrönt namn och biografiska data. 
883 Kallad Sigríðr in stórráða. 
884  Jfr fotnot 650 med norrön stavning. 
885 Snorri Sturluson Heimskringla Óláfr Tryggvasonr kap. 60, jfr Finnur Jónsson 1911, 148–149. 
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anekdoten i fråga återger realexisterade 
specialistkunskaper bland drottningens 
hantverkare.886 Samtidigt behöver man 
påminna sig om att Sigrid Storrådas existens 
är omtvistad.887 Därför får man räkna med 
möjligheten att anekdoten har en starkare 
förankring i Snorris egen referensram än i 
den vikingatida verkligheten. I så fall är 
berättelsens kontenta tvåfaldig. För det första 
är massivt guld så sällsynt att inte ens 
kungligheter ser skillnaden mellan original 
och substitut. För det andra behöver smeder 
arbeta inom kungliga miljöer för att utveckla 
en veritabel guldsmedsexpertis. Att ett besök 
vid hovet kunde bli upptakten till en vikinga-
tida bildningsresa trodde även islänningen 
Sturla Þórðarson.888 Hans kungasaga berättar 
bl.a. om en viss Vigfús. Han är en ung ädling från Norge som besöker den danske kungen 
Sven Estridsen. Här uppdagas Vigfús hantverksbegåvning, och kungen skickar honom i lära 
hos tre mästare – först en järnsmed, sedan en silversmed och slutligen en guldsmed.889 Å ena 
sidan framstår sagan inte som tillförlitlig källa ifråga om lärlingsutbildningens gång, bl.a. med 
tanke på omständigheten att Vigfús klarar av varje steg av utbildning på rekordtid.890 Å andra 
sidan förmedlar temat om universalgeniet från överklassen avsevärd information om elitens 
självbild i förbindelse med rådande idrottsideal. Omständigheten att ordet ”idrott” associerade 
till ett tävlande mot sig själv och andra, speglas i Snorris ungdomsskildring av den unge Olof 
den helige891 (Citat 14).880 

Idrottsidealet står även i centrum för den satiriska Hreiðars þáttr som handlar om den stor-
växte men tankeslöe islänningen Hreiðar. Hreiðars högsta önskan är att få följa sin bror på 
utlandsfärd. Framme i Norge rekryteras han oavsiktligt till kung Magnus följe.892 I sin nya roll 
som krigare förmanas Hreiðar av kungen att inte ska låta sig provoceras. Likväl leder hans 
oförmåga att skilja mellan lek och allvar till att han slår ihjäl en hirdman som ingår i följet till 
kung Magnus främsta antagonist, kung Harald Hårdråde.893 Därför gömmer man Hreiðar på en 
avlägsen gård, emellertid helt förgäves, som det ska visa sig när Harald strax därpå uppsöker 
hans tillhåll. För att dra uppmärksamheten från Hreiðar bjuder gårdsägaren på ett gille. Respi-
ten används av Hreiðar på ett oväntat sätt. Han lånar silver från gårdens ägare, drar sig till-
baka till gårdsverkstaden, bankar på silvret och tillverkar därmed en konstfärdig figur, vilket 
ter sig ganska förbluffande med tanke på att han saknar smidesvana. Som belöning för denna 
bragd får Hreiðar behålla gårdsägarens silver. Därigenom blir det möjligt för honom att göra 
bot för mandråpet. Hreiðar springer genast till gillet och överräcker silverfiguren till Harald. 
Kungen är inte så litet imponerad av protagonistens mångsidighet och besluter sig därför att 
rekrytera honom till sitt eget hird. Under tiden vandrar figuren runt bland Haralds hirdmän i 

                                                 
886 Beck 1983, 630. 
887 Fritz 2006, 185. 
888  Jfr fotnot 734 med biografiska data. 
889 Sturla Þórðarson, Hakonar saga Harekssonar kap. 3; Overgaard & Lanjala 2009, 11–15; Capelle 1969, 93; 

idem 2012, 18. 
890 Pesch 2012, 41–42. Jfr Wolters 1998, 366. 
891 Jfr fotnot 601 med norrönt namn och biografiska data. 
892 Kallad Magnús Óláfsson (ca 1025–1047); SPAB 2013c; Norseng 2019e. 
893 Jfr fotnot 690 med norrönt namn och biografiska data. 
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hallen. Så småningom upptäcker någon att silverfiguren framställer en sugga, vilket uppfattas 
som en nid mot kungens egen far! Därför får Hreiðar springa för livet igen. I kontrast därtill 
roas Haralds ärkefiende Magnus desto mer av Hreiðars bravader. Något senare tar Hreiðar sig 
an en tredje idrott och författar en skaldedikt till kung Magnus. Dikten börjar mycket taffligt 
men slutar desto bättre, ungefär på samma sätt som Hreiðars karriär som idrottsman. Som tack 
för hans tilltag finner kungen det lämpligt att belöna Hreiðar med en generös gengåva som gör 
det möjligt för honom att hemvända till Island som en rik man. 

Om vi åter vänder blicken mot ön i Nordatlanten, ger islänningasagan inte sken av att det 
existerade någon institutionaliserad smedsutbildning.894 Däremot något som påminner om id-
rottsidealet. Så uppger källorna att en samma protagonist är verksam i olika yrkesgrenar, t.ex. 
som bonde, krigare, skald, snickare och smed. När smedens material omtalas, handlar det för 
det mesta om järn. Samtidigt förefaller litteraturens smeder multiversatila, och det görs ingen 
klar åtskillnad mellan järnsmeder, smyckesmeder och andra hantverkare.895 Sagalitteraturens 
beskrivningar av smedens hantverksutövning är lakonisk. I bästa fall framför protagonisten en 
smidesdikt, dvs. ett kväde med stilfigurer som refererar tillbaka till smidesprocessen.896 Urty-
pen för denna sorts skaldesmeder är islänningen Skallagrímr. Han är inte bara en kompetent 
båtbyggare, utan skapar också en känd dikt om sin favoritsyssla, som råkar vara smide.897 Med 
sina många förmågor framstår Skallagrímr som inkarnationen av idrottsmannen. Utöver det är 
han i stånd att skifta till djurhamn. I hans hushåll leder detta till livsfarliga situationer. Sin 
sista resa anträder Skallagrímr tillsammans med en vapenuppsättning och med sina 
smidesverktyg.898 Den fantasiorienterade anekdoten om idrottsmannens hamnskifte i Egils 
saga leder tankarna vidare till Landnámabók. Här omtalas en järnsmed vid namn Steinrǫðr 
Þórisson, kallad inn rammi.899 Smeknamnet associerar till adjektivet hamrammr och ger vid 
handen att Steinrǫðr, i likhet med den nyss nämnde Skallagrímr, äger förmågan att skifta 
hamn.900 Brennu-Njáls saga erbjuder en potentiell ledtråd till hur smidesprodukter distribuera-
des över Island. Episoden i fråga handlar om Njáls vän Gunnar, som rekommenderas att till-
gripa en list för att få en rättssak i rullning. Listen består i att Gunnar beger sig på handelsfärd 
under falskt namn. Han utger sig som den ryktbare köpmannen Kaup-Hedinn som råkar vara 
berömd för sin skaldekonst, men också ökänd för sitt asociala kynne. Läsarna informeras för-
visso inte explicit om handelsvarornas art, men vi får i alla fall veta att Gunnars alias gör ett 
försök att sälja järnsaker. Enligt sagan reser Gunnar tillsammans med två assistenter samt sex 
hästar. Heinrich Beck uppfattade uppgiften om transportdjuren som en ledtråd till reala förhål-
landen. Han spekulerade om smidesvarornas omfattning och lekte därutöver med tanken att 
Kaup-Hedinn tillverkade egna varor.901 Förbindelsen mellan smide och skaldekonst som 
manifesterar sig i den litterära figuren av köpmannen är onekligen intressant med tanke på 
idrottsidealet. Samtidigt är Becks tolkning problematisk i fyra avseenden. Dels möter läsare 
inte den verklige Kaup-Hedinn utan bara med Gunnars imitation av en handelsresande. Dels 
påstås det ingalunda att köpmannen smidde sina egna varor. Dels omtalas vadmal902 som 
betalningsmedel, vilket i sig skulle förklara handelsmannens stora behov av transportdjur. 

                                                 
894 Jfr Beck 1983, 633. 
895 Carstens 2012, 259, 267. 
896 Jfr Kap. II:3, 44‒42 med Citat 5–6.
897 Egils saga Skallagrímssonar kap. 29–30, jfr Bjarni Einarsson 2003, 40–42. Jfr följande: Capelle 2012, 23; 

Carstens 2012, 256–257. 
898 Egils saga Skallagrímssonar kap. 40, 60, jfr Bjarni Einarsson 2003, 54, 100. Jfr Carstens 2012, 256–257. 
899 Landnámabók kap. II:13, jfr Valdimar Ásmundarson 1891, 153–154. 
900 Jón Hnefill Aðalsteinsson 2004, 196. 
901 Beck 1983, 632 med hänvisning till Brennu-Njáls saga kap. 22–23, jfr Valdimar Ásmundarson 1894, 48–

55. 
902  Jfr Kap. V:3, 136 om betalningsmedel på Island. 
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Citat 14.

Dels måste man påminna sig om risken att islänningasagan bygger på litterära 
efterhandsrekonstruktioner. I sin Heimskringla berättar Snorri Sturluson om skalden Eyvindr 
Finnsson Skáldaspillir903 som författar en dikt över islänningarna.904 Denna bragd avlönas av 
bönderna genom en insamling. Det samlade silvret uppnår den fantastiska summan av 50 
mark. Silvret renas av en smyckesmed, som tillverkar ett ringspänne åt skalden. Gåvan 
betecknas med den juridiska termen smíðarkaup.905 Samma ord återkommer inom 
biskopssagan Húngrvaka, närmare bestämt som lön för ett praktfullt skrin till biskopskyrkan i 
Skálholt som utsmyckas med guld, silver och ädelstenar.906 För sin bragd betecknas smeden 
Þorsteinn i Þorláks biskups saga som ”den man på Island som är skickligast på att arbeta i 
guld”.907 I en annan saga förevigas samma Þorsteinn som ”skrinsmed och den skickligaste 
bland männen”.908 Förvisso skapar Þorsteinn sina mästerverk inte alltid helt på egen hand. 
Altartavlan i samma biskopskyrka tillverkar han istället i nära samarbete med en prästhustru 
som kallas ”den konstfärdiga Margrét”.909 Samma kvinna snidar vid ett annat tillfälle en 
biskopskräkla av elfenben. Uppdraget utgår från hennes biskop som förärar kräklan till en 
norsk ärkebiskop. Resultatet av Margréts arbetsinsats beröms som den finaste gåvan som 
någonsin skådats på Island. Mästersmeden Þorsteinn räknas för övrigt också som Islands 
främste järnsmed.910 I Miðsöga Guðmundar figurerar två andra järnsmeder som räknas till 
bondeklassen – Dalkr och Þorgils. Þorgils utmärker sig därigenom att han bygger ett båthus åt 
sig själv.911 

*** 

Allt som allt förmedlar den historieorienterade litteraturen följande bild. Smide associerar till 
elitens idrottsideologi. Denna skapar en förbindelse mellan krigare, skald och konstnär. Likväl 
saknas stundtals klara gränser mellan järnsmide, smyckesmide och andra hantverk. Å andra 

                                                 
903  Jfr fotnot 726 med biografiska data. 
904 Íslendingadrápa. 
905 Snorri Sturluson Sagan af Haraldi konungi gráfeld kap. 16, jfr Finnur Jónsson 1911, 104. Jfr följande: Beck 

1983, 631–632; Söderberg 2011, 5; Eilbracht 2012, 188. Jfr fotnot 971 om fenomenet ”smíðarkaup”. 
906 Húngrvaka kap. 17, jfr HIB 1858, 81. 
907  Gullhagastr maðr á ǫllu Íslandi; Þorláks biskups saga, hin elzta Þorláks biskups saga kap. 28, jfr HIB 

1858, 124. 
908 Skrín-smiðr ok manna hagari; Páls biskups saga kap. 16, jfr HIB 1858, 143–144. 
909 Margrét hin haga. 
910 Guðmundar saga dýra kap. 9, jfr Vigfússon, 1878, 141. 
911 Miðsöga Guðmundar kap. 34, jfr HIB 1858, 605. 
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sidan framställs smyckesmide gärna som mer avancerat. I Skandinavien rekryteras hantverkare 
gärna från bondeklassen samt ännu högre samhällsstrata. Kvinnor kan uppnå beröm för 
hantverksbragder som ligger utanför deras traditionella domän. Smyckesmedens hantverks-
lön betecknas alltså som smíðarkaup. För att kunna utveckla en veritabel 
guldsmedsexpertis kan smeden känna sig föranledd att söka sig till samhällets elit. Exempel-
vis kan smeden ingå i följet till en kvinnlig härskare. Beskyddarens roll kan också övertas av 
ett kollektiv i form av en folkförsamling. Tåten om Hreiðar innehåller tre intressanta motiv – 
utlånet av ädelmetall till smeden, gårdsverkstaden som temporär hantverksplats och premiären 
av smidesprodukten i festsammanhang. Ett problem utgör dock berättelsens satiriska natur. 
Därför behöver man ta till referensmaterial för kunna skilja på satir och historisk praxis. 
Brennu-Njáls saga innehåller en potentiell ledtråd om hur distributionen av smidessaker 
gestaltade sig på Island. Dock förblir det öppet om beskrivningen avser föremål av icke-
järnmetall och om den anknyter den vikingatida eller den tidigmedeltida realiteten. Egils saga 
och Landnámabók associerar smideskompetensen med högre makter. 

Fantasiorienterad underhållningslitteratur 
Den isländska litteraturen innehåller åtminstone ett belägg på ordet ”smedskvinna”.912Harðar 
saga Grímkelssonar berättar om en viss Þórgrima som använder sina färdigheter till att skapa 
rikedomar, men namnger dessvärre inte hennes arbetsmaterial.913 Istället sägs att hon förfogar 
över magiska krafter.914 Eddadikten Rígsþula uppdelar människosläktet i tre samhällsklasser 
som associeras med olika slags hantverk – trälar, karlar och jarlar. Smeden tillräknas karlarna, 
dvs. en grupp som omfattar bönder och frifödda med egna hushåll.915 Eddadikten Vǫluspá 
skildrar det kosmiska dramat,916 och i pjäsens andra akt iförs asagudarna rollen som smeder. 
Men när kriget kommer till världen mäktar gudarna inte längre med alla uppgifter. Därför ska-
par de dvärgarnas släkte som äger förmågan att tillverka effektiva vapen och kostbara kleno-
der. På så sätt förses Oden med guldringen Draupner och med spjutet Gungner, Tor med 
hammaren Mjölner, Frej med skeppet Skidbladner, Freja med smycket Brisingamén, Siv med 
nytt hår av guld och Fenrisulven med sina fjättrar.917 Dvärgarnas arbetsvilja stimuleras dels 
genom byteshandel, dels genom tvång.918 Motivet om dvärgen som utrustar protagonisten på 
mer eller mindre frivillig bas återkommer inom eddadikten Reginsmál. Dikten befolkas dels 
av dvärgen Andvari, dels av smeden Regin som förfogar över dvärgliknande egenskaper.919 
Samtidigt parar Reginsmál det litterära motivet om dvärgen som föremålsgivare med motivet 
om förbannelsen som vilar över föremålet. Samma motivkombination repeteras inom 
forntidssagan, denna gång vid interaktionen mellan människor och dvärgar.920 Snorris 
diktarmanual redogör för hur asarna anlitar två jättar som byggmästare för att sedan lura dem 
på deras hantverkslön som kallas smíðarkaup.921 Händelsen befrämjar fiendskapen mellan gu-
dar och jättar och bäddar därmed för världens undergång.922 Motivet om hantverkarens ofrivil-

                                                 
912 Smíðkona. 
913 Harðar saga Grímkelssonar kap. 3, jfr Jón Sigurðsson & Konráð Gíslason & Eiríkur Jónsson 1847, 7–8. 
914 Jón Hnefill Aðalsteinsson 2004, 196; Carstens 2012, 255. 
915 Beck 1983, 634; Carstens 2012, 264. 
916 Clunies Ross 1998 passim. 
917 T.ex. följande: Snorri Sturluson Gylfaginning kap. 34, jfr Faulkes 2005, 28‒29; Snorri Sturluson 

Skáldskaparmál kap. 33, jfr Faulkes 2007a, 40‒41; Lokasenna vers 30, jfr Finnur Jónsson 1932b, 106‒107; 
Vǫluspá vers 9, jfr Finnur Jónsson 1932b, 4. 

918 Jón Hnefill Aðalsteinsson 2004, 195. Jfr följande: Capelle 2012, 18; Carstens 2012, 246. 
919 Jfr Vǫluspá vers 12, jfr Finnur Jónsson 1932b, 4. 
920 Jón Hnefill Aðalsteinsson 2004, 19; Carstens 2012, 24, 252, 254. 
921 Gylfaginning kap. 42, jfr Faulkes 2005, 34. Jfr fotnot 905 & 971 om fenomenet ”smíðarkaup”. 
922 Som fotnot 916 
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liga gratisarbete leder oss till sagokomplexen 
kring mästersmeden Völund. Ett tidigt 
kapitel i Völunds liv återges i Didriks saga. I 
nioårsåldern skickas Völund923 i en treårig 
lära hos jätten Mimer924 som undervisar 
honom i järnsmidets grunder. Det råkar vara 
samma Mimer som figurerar som 
kunskapsbrunnens väktare och Odens 
rådgivare i den eddiska mytologin.925 Däref-
ter anträder han en sexårig utbildning hos två 
dvärgar som introducerar honom i guld- och 
silversmide. Intressant nog likställs ordet 
hantverk i här med idrott.926 En fjärde ledtråd 
om smyckesmedens roll återfinns i 
Vǫlundarkviða.927 Kvädet skildrar den senare 
delen mästersmedens livsöde. Protagonisten 
är av kunglig börd. Han ägnar sig åt smide och äger härskartypiska ”ormögon” samt förmågan 
att flyga. Likväl lyckas en annan kung att sätta Völund i träldom. Hans hälsenor kapas, och 
han tvingas att tillverka praktfulla föremål. Völund hämnas på sin kungliga fångmästare 
genom att döda hans söner och våldta hans dotter. Genom dessa illdåd utplånas kungens ätt. 
Sedan flyr Völund sitt fängelse med hjälp av en självbyggd flygapparatur.928 En annan ledtråd 
om smyckesmedens roll inom produktionsprocessen finner vi i Saxo Grammaticus 
Danmarkshistoria. Episoden handlar om Oden som ämnar avla en stark krigare som ska 
hämnas hans son Balder. Av allt att döma ingick denna berättelse ursprungligen i myten om 
Balders död.929 Likväl presenteras smedsepisoden inte som myt utan som en historisk 
händelse.930 Intressant nog består Saxos skildring av samma sättstycken som Vǫlundarkviða, 
men med ett något avvikande händelseförlopp. Hos Saxo försöker Oden att göra en rysk 
kungadotter med barn. För detta gör han sammanlagt tre försök att närma sig kungadottern, 
däribland utklädd som den tillresta smeden Rofterus.931 Rofterus visar stor skicklighet vid 
tillverkningen av kopparlegeringsföremål och tillskansar sig därigenom ett uppdrag från 
kungen, som innebär att han ska tillverka kvinnosmycken. Guldet till beställningsverket 
sponsras av kungen. I likhet med Vǫlundarkviða kulminerar även Saxos berättelse i en 
våldtäkt.932 

Hur ska man nu tolka den mångfacetterade mytbilden när det gäller smedens position i 
samhället? För att besvara frågan gäller det att kommentera mytens funktion inom muntliga 
kulturer. Som Ulf Drobin påpekade, ligger den främsta funktionen däri att förklara tillkomsten 
av olika livsvärldsfenomen. Följaktligen ligger berättelsens fokus på handlingens resultat, me-
dan det exakta händelseförloppet är av underordnad betydelse. Därför erbjuder muntliga 
kulturer utrymme åt konkurrerande mytvarianter, vilka kan framstå som sinsemellan 

                                                 
923 Kallad Veælnt. 
924 Kallad Mímír. 
925 Simek 1993, 216–217. 
926 Beck 1983, 633 med hännvsining till Þiðriks saga af Bern kap. 84, jfr Bertelsen 1905, 73–75. 
927 Vǫlundarkviða, jfr Finnur Jónsson 1932b, 120–130. 
928 Beck 1983, 633‒634; Callmer, 2003, 357; Hed Jakobsson 2003, 149. 
929 Simek 1993, 5–6, 238. 
930 Jfr Kap. V:1, 109 om Saxos historiesyn. 
931 Motsvarande Odens namn Hroptr i den poetiska eddan samt i skaldepoesi; Simek 1993, 161. 
932 Gesta Danorum liber 3 kap. 3.2; Neiß 2009b, 94; idem 2010a, 138. 
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motsägelsefulla.933 Utifrån denna tanke gäller det för oss att hitta den gemensamma nämnaren 
mellan dessa myter. Till en början är det viktigt att fasthålla att myterna fokuserar på delvis 
olika saker. Rígsþula beskriver tillkomsten av samhällsklasserna, medan de nyss återgivna 
delarna av Vǫlundarkviða och Vǫluspá belyser samhällsklassernas interaktion. Helt uppenbart 
ingår smidet i härskarklassens bildningsideal. Likväl krävs i det långa loppet samarbetsvilliga 
smeder för att producera de föremål om behövs för att förverkliga härskarnas sociala strate-
gier. Enligt Vǫluspá och Rígsþula rekryteras dessa från samhällets mellanstratum. 
Vǫlundarkviða lyfter ett varnande finger mot alla ädlingar som ämnar underkuva sina smeder 
istället för att avlöna dem på ett respektfullt sätt.934 

*** 

Som kontenta av det nyss sagda tillåter fantasiorienterade skildringar följande slutsatser om 
smyckesmedens roll. Det ingår i elitens roll skaffa sig en gedigen smideskompetens, och möj-
ligtvis uppfattades gjuthantverket som något mer avancerat än järnsmidet. Likväl vänder man 
sig till specialister från samhällets mitt för att realisera intrikata smidesuppgifter. 
Uppdragsgivaren anmodas att möta smederna med den respekt som tillkommer fria och själv-
ständiga samhällsmedborgare, bl.a. genom att avlöna dem med deras rättmätiga smíðarkaup. 
Episoden om Rofterus informerar oss i fyrfaldigt bemärkelse om smyckesmedens 
produktionsvillkor. Dels uppträder smyckesmeden som en uppdragssökande frilansare som 
dras till samhällseliten. Dels anspelas på smyckesmedens förmåga att producera såväl i 
kopparlegering som i ädla metaller. Dels har smeden tillgång till kopparlegering, men han 
saknar möjligheten att förhandsproducera smycken av ädelmetall. Dels förfogar samhällseli-
ten över denna begärliga råvara.935 

På spaning efter smyckesmeden i det arkeologiska källmaterialet 
Fenomenet ”figurknoppspänne” uppstod i en protohistorisk period som erbjuder potentiell 
bakgrundsformation i form av litterära och epigrafiska källor. Utmaningen ligger i uppgiften 
att väga deras utsagor mot det arkeologiska källmaterialet. Min ambition med följande 
redogörelse är att uppnå en grundläggande förståelse av produktionsförutsättningarna för 
materialet som avhandlas i denna studie. Mot bakgrund av detta gör mina referat från den 
arkeologiska forskningslitteraturen inte några som helst anspråk på fullständighet. 

Allmänna förutsättningar 
Det är en vedertagen uppfattning att smyckesmidet under tiden före vikingatiden dominerades 
av samhällseliten. Men så småningom överflyglas elitens centralplatser av nya noder för 
produktion och distribution.936 Det är frestande att se vikingatidens framväxande centra av ur-
ban prägel som fristäder som erbjöd hantverkare en möjlighet att emancipera sig från eliten, 
både i ekonomiskt och i socialt hänseende. Med detta avses föreställningen att smeden träder i 
direktkontakt med produkternas målgrupper937 och etablerar samarbeten med utövare av andra 
hantverk.938 Samtidigt är det inte uteslutet att verksamheterna på plats kontrollerades av en 
eller annan beskyddare.939  Vidare betyder platsernas framväxt inte med nödvändighet att man  
                                                 
933 Drobin 1991, 98. 
934 Jfr Callmer 2003, 358; Behr 2012, 54–55; Carstens 2012, 267. 
935 Jfr följande: Neiß 2009b, 94; idem 2010a, 138. 
936 Jfr. t.ex. relationen mellan Helgö och Birka. Hjärthner-Holdar & Lamm & Magnus 2002, 162. 
937 Callmer 2002, 359. Jfr Almgren 1955, 81. 
938 Croix & Neiß & Sindbæk 2019. 
939 Maixner 2005, 76. Jfr Hed Jakobsson 2002, 280–281; idem 2003, 288–289. 
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Citat 16 

omplanterade allt hantverk till urbana miljöer. I själva verket är den arkeologiska bilden 
mycket mer komplex. Vissa centralplatser940 behåller sin ställning inom produktion och 
distribution. Vid sidan av dessa tillkommer impulser från perifera områden, närmare bestämt i 
från av lokaler där man massproducerar smycken.941 Kring år 1000 etableras dessutom stora 
militärläger i Danmark, däribland Fyrkat på Jylland och Trelleborg på Sjælland, som nya are-
nor för järnsmide och gjuthantverk.942 Ändå förblir spåren efter vikingatidens gjuthantverk på 
det hela taget tunnsådda. Undantaget som bekräftar regeln är ”önationen” Gotland som erbju-
der synnerligen goda förutsättningar för kombinerade studier inom ämnet. I jämförelse med 
situationen här framstår många andra delar av Skandinavien som vita fläckar på kartan.943 För 
smedens vidkommande måste tre grundförutsättningar vara uppfyllda för att gjuta smycken; 
dels behöver man en lämplig arbetsmiljö, dels access till material i form av metall och 
förbrukningsvaror, dels någon eller några avnämare för sina produkter. Dessa produktionsnöd-
vändigheter diskuteras i det följande med ledning i den arkeologiska litteraturen: 

ARBETSMILJÖ. – Den första produktionsförutsättningen för smyckesmide är en lämplig arbets-
miljö bestående av arbetsställe och (eventuellt) en hjälpande hand. Utöver det kräver smycke-
smedens verksamhet skarpa ögon som gynnas av en adekvat belysning. Detta gäller i synner-
het vid tillverkningen av smycken med stor detaljrikedom.944 Av allt att döma är vikingatidens 
smycken av en sort som inte krävde någon tyngre utrustning för att kunna tillverkas. Utifrån 
det har man slutit sig till smyckesmeder var i stånd att skapa sig en lämplig arbetsmiljö vart 
än de kom.945 Olika verktygsdepositioner tycks ge stöd till denna idé.946 Man kan göra gällande 
att utomhusarbetsplatser erbjöd närapå idealiska förutsättningar för sådana arbeten, kanske 
med undantag för den kalla och mörka årstiden.947 Vid sidan av säsongsbetonade tillverknings-
platser hade smyckesmeden troligen också nytta av en väderbeständig arbetsmiljö, antingen i 

                                                 
940  Som t.ex. Lejre och Uppåkra. 
941 Jansson 1981, 1, 8; idem 1985, 12, 221; Callmer 1986, 70. Jfr följande: Almgren 1955, 81–82; Hed 

Jakobsson 2002, 280–281. 
942 Ament 1999, 626–627; Gustafsson 2012, 93. 
943 Jfr Maixner 2005, 64. 
944 Pesch 2012, 40–41; Capelle 2012, 21. 
945 Aufderhaar 2012, 94–95; Capelle 2012, 21; Pesch 2012, 40–41. 
946 Jfr följande: Lund 2006; idem 2008; Kap. V:3, 148 om verktygsdepåer. 
947 Vänligt påpekande av Signe Horn Fuglesang i Oslo. Jfr Capelle 2012, 21 med hänvisning till den 

arkeologiska situationen i Helgö, Ribe och Uppåkra. 
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anslutning till den egna bostaden948 eller hos uppdragsgivaren.949 Frågan huruvida hjälp från en 
lärling och/eller en familjemedlem utgjorde en produktionsnödvändighet har besvarats olika. 
Vid en granskning av litteraturen framstår svaren i hög grad beroende av underliggande 
antaganden som avviker från forskare till forskare. Somliga bygger hypotesen om barnarbete 
på antagandet att vuxna smyckesmeder saknar den nödvändiga fingerfärdigheten och synskär-
pan för vissa arbetsmoment. Därför ser de barnarbete som en produktionsnödvändighet och i 
förlängningen som som ett naturligt led inom varje lärlingsutbildning.950 Andra forskare förut-
sätter att vissa arbetssteg och tekniska hjälpmedel i smyckesmidet (t.ex. blåsbälgen) krävde en 
assistent.951 Omständigheten att dessa resonemang är implicita gör det emellertid vanskligt att 
granska och pröva deras underlag. Enligt min uppfattning bör de därför hanteras med viss för-
siktighet tills de har lagts fram på ett vetenskapligt sätt. 

MATERIAL. – Den andra grundförutsättningen för smyckesmedens verksamhet utgör till-
gången till produktionsresurser. En viktig sådan var utan tvekan metallen. Den som ögnar ige-
nom den arkeologiska litteraturen kan förledas att tro att kopparlegering skulle ha fungerat 
som en lättöverkomlig vardagsmetall. Men det är en sanning med modifikation. För det första 
saknade skandinaverna förmågan att nytillverka vissa kopparlegeringar. Ett klassiskt exempel 
är gammal mässing som förlorar mycket av sin zink under gjutning. För att kunna gjutas om 
behöver den därför färskas upp.952 För det andra tyder samlandet av skrotmetallsdepåer med 
kopparlegeringar på någon form av resursbrist. Vid sin diskussion av produktionsförhållan-
dena på Gotland föreslår Ny Björn Gustafsson att det har varit upp till smedens kunder att till-
handahålla kopparlegering åt den mobila smyckesmeden. Hans förslag baseras på den fre-
kventa förekomsten av skrotmetalldepåer i anslutning till gotländska boplatser.953 Av allt att 
döma hade även kopparlegeringar ett ekonomiskt värde, vilket gjorde dem till en efterfrågad 
handelsvara.954 Om kopparlegeringar var eftertraktade, hur var det då beställt med 
ädelmetallresurserna? Beträffande massiva guldsmycken råder det bred konsensus om att det 
krävdes en beskyddare som sponsrade metallen och som erbjöd smyckesmeden välbehövligt 
skydd mot stöld och överfall.955 Den stora frågan är om silversmycken tillverkades under 
samma förutsättningar. Vikingatiden har beskrivits som en veritabel ”silverålder” där stora 
kvantiteter av silver importerades till Skandinavien.956 Vid första betraktelse förefaller det där-
för närliggande att smyckes tillhandahöll en viss mängd eget silver när de tillverkade sina 
smycken. Frågan är emellertid hur mycket? I sin avhandling föreslår Ny Björn Gustafsson att 
somliga gotländska silverdepåer kunde tjäna enskilda metallhantverkare som personliga 
skrotsilverlager.957 I så fall skulle dessa ha förfogat över en avsevärd summa rörligt kapital958 
En relevant fråga att ställa i sammanhanget är dock om en sådan depå tillhörde en enskild 

                                                 
948 Jfr situationen i den folkvandringstida gjuteriverksstaden i Skeke, i Rasbo socken, Uppland. Hjärthner-

Holdar 2011, 143–153; Larsson 2014, 229–237, 356. 
949 Jfr Thunmark-Nylén 2006b, 422 om gårdssmedjor. Jfr Gustafsson 2012, 92, 98 om multifunktionella 

grophus och om en tidigmedeltida smedja i Husby i Glanshammer socken i Närke. 
950 T.ex. Pesch 2012, 41, dock utan att ge några arkeologiska belägg. 
951 Jfr följande: Ibidem, 37; Gustafson 2013, 73. 
952 Lønborg 1998, 12. 
953 Gustafsson 2013b, 84. Jfr följande: Capelle 1969, 22, 92; Thunmark-Nylén 2006b, 422, 462. 
954 Jfr följande: Thunmark-Nylén 2006b, 458; Sindbæk 2008, 152 om viktnormerade mässingsbarrer från 

Myrvälde i Tingstäde socken på Gotland (SHM-inventarium 1375). 
955 Ament 1999, 626–627; Capelle 2012, 21. Jfr följande: Maixner 2005, 75; Hårdh 2006, 132 om 

vikingatidens fluktuerande guldpris; Pesch 2012, 39. 
956 Stenberger 1979, 716. 
957 T.ex. Klints i Othem (SHM-inventarium 34633) och Lilla Bjärge i Vallstena (SHM-inventarium 36567). 

Gustafsson 2013a, 4‒5; idem 2013b, 47. 
958 Jfr Carlsson & Johnsson 2008; Carlsson 2010. 
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individ eller om den representerar ättens samlade tillgångar.959 Betydelsen av vem som ägde 
silvret är viktig att lyfta fram. Om smyckesmeden hade en begränsad förfoganderätt över ät-
tens silverkapital skulle detta kunna leda till att den behövde avstå från möjligheten att 
förhandsproducera silverföremål till en marknadsmässig försäljning. När allt kommer om-
kring kan gjutning vara materialkrävande. Vissa upplägg kräver ett signifikant överskott av 
gjutmetall – kanske så mycket som den dubbla mängden i relation till slutprodukten960 – för att 
belönas med framgång. Frågan om silvrets köpkraft diskuterades förut.961 Som slutsats fram-
står det som ett rimligt scenario att smyckesmeden lånade in silver för att producera 
materialkrävande smycken. I linje med denna tankegång föreslår Lena Thunmark-Nylén att 
praktsmyckenas orientering till tidens viktsystem, vilket stundtals syns på Gotland, beror på 
att uppdragsgivarna vägde sitt silver noggrant innan de överlämnade det till smyckesmeden – 
allt i syfte att förebygga förskingring.962 Vi har tidigare bekantats med den vikingatida Forsa-
ringen som stadgar bötesbelopp i stigande skala, närmare bestämt i förbindelse med s.k. ”sta-
var”. Frands Herschend associerar termen med dragna silverstänger från vikingatida silverde-
påer. Stängernas vikt framstår återkommande som standardiserad. Detta tyder enligt Her-
schend på att man värderat stängerna enligt mark- och öreenheten. Därför uppfattar Her-
schend dem som semimonetära betalningsmedel. Metrologiska studier indikerar att vikten hos 
existerande silverstänger ligger marginellt under den närmaste jämna viktenheten. Detta, me-
nar Herschend, motiverar antagandet att deras ägare skapade sig en liten förhandlingsmarginal 
för att kunna pruta om minsta lilla kvantitet.963 Andra silverföremål från vikingatiden tyder på 
liknande viktpreferenser som inte låter sig förklaras genom vägningsinstrumentens 
standardavvikelse på ca 1 %.964 Detta i sin tur bör ses som en antydning om det höga värde 
som vikingatidens människor tillmätte silvret. 

Ännu en produktionsnödvändighet för smeden är olika förbrukningsvaror. Till skillnad 
från gjutmetallen har många av dessa lämnat föga spår i det arkeologiska materialet, vilket 
medför en förhöjd risk att de försvinner ur arkeologins fokus. Jag ska begränsa mig till tre 
exempel. Det första exemplet är kvicksilver, som behövdes för förgyllning och som 
importerades långväga, antingen från kontinenten eller Centralasien.965 Vid brännförgyllning 
förångar kvicksilvret och kan därför inte återvinnas.966 Ett annat exempel på 
förbrukningsmaterial är leran som krävdes för tillverkningen av deglar och gjutformar 
(eventuellt i kombination med specifikt magringsmaterial). Analyser av gjutkeramik har visat 
att leran för vissa gjutdeglar importerats långväga.967 Ett tredje förbrukningsmaterial är 
substanser som krävs för tillverkningen av mjukmodeller, t.ex. vax.968 Erfarenheten visar att 
dessa mjukmaterial går helt eller delvis förlorade om gjutningen görs i en sluten form.969 
Skandinavien erbjöd dåliga möjligheter att utvinna bivax, vilket ledde till att merparten 
importerades, av allt att döma från Österled.970 Det var troligen så värdefullt att man utsträckte 
eller ersatte det med olika fetter;971 munken Theophilus nämner exempelvis talg.972 
                                                 
959 Jfr Kap. IV:2, 97 med litteratur. 
960 Vilket krävs för att bygga upp det erforderliga trycket så att metallen fyller hela gjutformen. Jfr följande: 

Untracht 1982, 480–493; Brepohl & Lewton-Brain & McCreight 2001, 134, 141–143. 
961 Kap. V:3, 136‒138 om silver. 
962 Thunmark-Nylén 2006b, 422. Jfr följande: Neiß 2009b, 94; idem 2010a, 128. 
963 Herschend 2009, 55–80. 
964 Wiechman 2001, 280–281. 
965 Oldeberg 1966, 41–42; Weisgerber 2004, 10 om Hedeby. 
966 Jfr Wolters 1998, 383. 
967 Vänligt påpekande av Ole Stilborg i Borlänge. 
968 Jfr Kap. VI:2, 171 om mjukmodeller. 
969  Jfr ibidem 173–174 om terminologi.  
970 Vilkuna 1975, 586. 
971 Jfr Kap. IV:3, 137 om juridiska texter avseende vax. 
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AVNÄMARE. – En tredje produktionsnödvändighet är någon som efterfrågar smyckesmedens 
produkter. Frågan om smedens avnämare går hand i hand med den om smedens specialisering. 
Ordet ”smed” leder tankarna till en yrkesspecialist som arbetar heltid. Men under yngre 
järnåldern och tidig medeltid var denna association långtifrån självklar.973 Den avgörande frå-
gan för att betecknas som smed var troligen inte om man kunde leva på sitt smide utan om 
man kunde ge prov på adekvat hantverkskompetens. Yrkeshantverk uppstår rimligtvis bara i 
sammanhang där hantverkaren kan livnära sig på sitt arbete, låt vara genom understöd från en 
beskyddare eller tack vare en kundkrets med motsvarande köpkraft.974 En vikingatida region 
med sämsta tänkbara förutsättningar för yrkessmide och specialisering finner man i 
Nordatlanten. Till följd av Islands utdragna kolonisering var öborna länge hänvisade till att 
skaffa sig allsköns hantverkskompetenser, däribland järnsmide, för att bemästra vardagens 
utmaningar. Troligen hade varje storgård en egen smedja som användes till olika ändamål.975 
Riktigt nog har man upptäckt enstaka lokaler med spår av olika slags metallhantering. Enligt 
Michèle Hayeur Smith medförde livet i glesbygden bristande möjligheter för metallhantver-
kare att specialisera sig på gjuthantverk. Som resultat, anser Hayeur Smith, präglas 
islänningarnas smyckesmide av enkla tekniker och en bristande kvalitet. Gjuthantverket 
begränsades till en liten personkrets som också bedrev järnsmide, av allt att döma på ett fåtal 
gårdar.976 Frågan är nu om det rådde bättre förutsättningar någon annanstans i Skandinavien. 
Dessvärre erbjuder boplatsfynden inte några entydiga svar. Förvisso anträffas enstaka spår av 
järn, kopparlegering, silver och guld inom samma tillverkningsmiljöer. Likväl har man för det 
mesta inte kunnat klarlägga om spåren härrör från ett och samma tillverkningstillfälle eller om 
de ackumulerades under längre tid. Ett av de mest kända verktygsfynden från den vikingatida 
världen är kistan från Mästermyr på Gotland. Torsten Capelle anser att fyndet ger stöd för 
antagandet att smedsyrket förenade ett brett spektrum av kompetenser.977 Kistan innehöll 
nämligen ett stort antal föremål som ger vid handen att dess ägare livnärde sig både som 
snickare, järnsmed, smyckesmed och skrotmetallhandlare.978 Det är dock inte någon självklar-
het att uppfatta sådana verktygsfynd som speglingar av en vikingatida hantverkspraxis. Julie 
Lund ser många verktygsdepåer, däribland Mästermyr och Smiss, som våtmarksoffringar som 
gjordes under rituella förtecken.979 Om detta stämmer, ligger det nära att fyndsammansätt-
ningen i första hand speglar ritualens regler istället för färdigheterna hos en hantverkarindivid 
eller, för den delen, inom en enskild verkstad.980 För att komma ett steg vidare i 
specialiseringsfrågan behöver jag skifta fokus på smedens produkter. Järnsmedens material 
var inhemskt och relativt lätt av att tillgå.981 Däremot hanterade smyckesmeden importerade 
material som förmedlats genom en komplex handelsstruktur. Vidare tillverkades smycken av 
guld, silver och kopparlegering, åtminstone på det stora hela taget, med samma tekniker.982 Nu 
ligger det nära till hands att anta att de som utövade smyckesmide också ägde grundläggande 
färdigheter inom järnsmidet. Färdigheterna behövdes dels för att tillverka och laga egna verk-

                                                                                                                                                         
972 Theophilus Presbyter De diversis artibus bok 3, kap. 85. Jfr Brepohl 1999b, 236, 250–251. 
973 Beck 1983, 626. 
974 Ament 1999, 626–627. 
975 Capelle 2012, 23. 
976 Hayeur Smith 2004, 97, 101, 110, 114. 
977 Capelle 2012, 21–22, 25. 
978 Thunmark-Nylén 2006b, 422, 464. 
979 Lund 2006, 323, 330. 
980 Jfr Gustafsson 2013b, 60. 
981 Vänligt påpekande av Eva Hjärthner-Holdar i Mörbylånga. 
982 Wolters 1998, 363. 
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tyg,983 dels för att förse smidesprodukter med funktionsdelar av järn (t.ex. gjutna spännen med 
nålar).984 Samtidigt krävdes inte några grundläggande kunskaper inom smyckesmide för att 
tillverka ett järnföremål (t.ex. ett svärd).985 Förvisso utsmyckade man sina praktföremål gärna 
med detaljer av icke-järnmetall; dock rör det sig i dessa fall om tekniker (t.ex. tauschering) 
som ligger utanför smyckesmidets mittfåra.986 När allt kommer omkring ägnade sig mästare 
inom respektive smidesgren åt komplexa och högspecialiserade arbetsprocesser (t.ex. gjutning 
inom smyckesmide och mönstervällning inom järnsmide). Dessa specialkunskaper hade acku-
mulerats under flera generationer,987 och de krävde arbetskontinuitet för att inte falla i 
glömska.988 Därför var det lägligt för järn- och smyckesmeder att begränsa sitt engagemang 
inom den andra hantverksgrenen till några bastekniker, istället för att ägna sig åt multihant-
verk. Därmed blir det också svårt att säga om spåren efterlämnats av samma eller olika indivi-
der. Högkvalitativt hantverk kräver specialisering, och troligen behövde de flesta metallsme-
der göra ett grundläggande vägval mellan järn eller på icke-järnmetaller när de hade uppnått 
ett visst stadium i sin professionella utveckling. Våra arkeologiska källor ger vid handen att 
det räckte om smederna inom respektive nisch behärskade några bastekniker från motpar-
ten.989 Ett troligt undantag utgör den mångkunnige isländske mästersmeden Þorsteinn.990 Som 
jag nämnde tidigare erbjöd det vikingatida Island egentligen dåliga förutsättningar för 
specialisering till smyckesmed,991 och det är tänkbart att situationen varade ända in i medelti-
den. I linje med den realexisterande situationen drar våra litterära källor från Island för det 
mesta inte heller någon klar gräns mellan järnsmeder, smyckesmeder och andra hantverkare. 
Sett ur ett panskandinaviskt perspektiv kan det alltså vara på plats att uppfatta Þorsteinn som 
undantaget som bekräftar regeln. Samtidigt var förutsättningarna för högspecialiserade sme-
der i resten av Skandinavien inte heller idealiska. Det torde enligt min uppfattning tillhöra un-
dantagen att en smyckesmed försörjde sig genom tillverkningen av en enda föremålsform.992 
Av allt att döma behövde man i regel tillhandahålla en bredare produktportfölj och även vara i 
stånd att kunna tillverka i olika material för att klara livhanken. 

Som påtalats förut utvecklades under vikingatidens lopp ett samhällsklimat som gynnade 
ett utbyte av varor och tjänster. För smederna innebar utvecklingen nya möjligheter för att 
skapa sig en kundkrets, för att specialisera sig och för att självmant inleda samarbeten med 
andra hantverkare. Idén att somliga smeder kunde underhålla långväga kontakter – låt vara 
direkt eller genom mellanhänder – får viss uppbackning av Bödastenen som namnger en 
potentiell smed som var släkt med en österledsfarare (Citat 10). Samtidigt är det långtifrån sä-
kert att alla smyckesmeder förfogade över mellanhänder som transporterade deras produkter 
fram till slutdestinationen.993 Det är troligt att somliga smeder uppsökte kunderna på egen 
hand, i överensstämmelse med den medeltida bilden om handelsfärden som återges i Gesta 
Danorum. Vid sidan av smyckesmeden på handelsfärd994 fanns sannolikt även smeder som 
rörde sig över större distanser för att realisera exklusiva beställningsverk från eliten.995 Ett 
föremål som kan ha tillkommit just på denna väg är det likarmade silverspännet från Eléc i 

                                                 
983 Aufderhaar 2012, 89. 
984 Jfr följande: Jansson 1985; Eilbracht 1999; Thunmark-Nylén 2006a; idem 2006b. 
985 Jfr Pesch 2006, 606. 
986 Thunmark-Nylén 2006b, 416. 
987 Eniosova 2002, 340 med hänvisning till Lønborg 1991, 151–164. Jfr Maixner 2005, 64. 
988 Thunmark-Nylén 2006b, 418; Capelle 2012, 18–19. Jfr följande: Maixner 2005, 64; Pesch 2012, 42. 
989 Som fotnot 982 med litteratur. 
990  Kap. V:3, 141 om mästersmeden Þorsteinn. 
991 Clunies Ross 2005, 90–91.  
992  Som exempelvis filigransmycken av Terslevstyp. Jfr Kap. V:3, 154. 
993  Jfr Hjärthner-Holdar et al. 2018 om järnsmide. 
994  Jfr Kap. V:3, 140 om Kaup-Hedinn i Brennu-Njáls saga.  
995     Ibidem 143 om Rofterus i Gesta Danorum. 
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södra Ryssland.996 En faktor som talar för existensen av ambulerande smyckesmeder ligger i 
nödvändigheten för producenten att komma i kontakt med produktens slutanvändare. Av allt 
att döma utgjorde vikingatiden en blomstringsfas för handeln. Likväl är det långtifrån säkert 
att alla smyckesmeder förfogade över mellanhänder som distribuerade deras produkter till sin 
tilltänkta målgrupp.997 Det ligger nära tillhands att smyckesmeder tillverkade ett signifikant 
antal smycken innan de påbörjade sin resa i förhoppning om att avyttra dessa vid första tänk-
bara tillfälle. Samtidigt låg man sannolikt inte heller på latsidan när man hade nått sin destina-
tion.998 Idén om den långväga hantverkaren som smider under resans gång får eventuellt stöd i 
de fåtal väldokumenterade tillverkningsplatser som grävdes med största noggrannhet och där 
den högupplösta stratigrafin tyder på att man nyttjade verkstadslokalen både säsongvis och för 
olika hantverk, däribland metallgjutning.999 I en uppsats från 2007 uppmärksammar Anders 
Söderberg och Ny Björn Gustafsson det faktum att den vikingatida verkstaden i Fröjel inne-
höll spår efter kupellering. Kupellering är en metallurgisk raffineringsprocess där metalleger-
ingar behandlas under höga temperaturer för att separera den ädlare metallen, i det här fallet 
silver, från inblandade basmetaller.1000 Inom samma verkstad hittades dessutom ett gjutforms-
fragment med spår av det raffinerade silvret. Intressant nog associerar fragmentet till en 
smyckeskategori som är typisk för Gotland. Samtidigt saknar vi spår som skulle tyda på att 
man producerade föremål för handel och export. Som ett resultat av sin studie skisserar förfat-
tarna ett scenario där regionala verkstäder på Gotland stod för tillverkningen av silverföremål 
som även användes som premonetära betalningsmedel. I samband med det ska smederna ha 
begagnat sig av ett typiskt gotländskt formspråk för att garantera silvrets renhet.1001 Detta leder 
oss vidare till frågan om hur produktionen för Gotlandstypiska smyckeskategorier var 
organiserad. Enligt Anders Carlsson är det inte sannolikt att det skulle ha funnits större 
verkstäder som förhandsproducerade djurhuvudspännen till marknadsmässig försäljning. Inte 
heller möjligheten att det funnits vandrande hantverkare tilltalar Carlsson, eftersom han bedö-
mer smedens chanser att träffa kunder som obefintliga. Hans slutsats är att spännena tillverka-
des efter behov inom vissa flerhushållsgårdar respektive på storgårdar med flera hushåll, när-
mare bestämt av en krets personer som hade specialiserat sig på kopparlegeringsgjutning och 
kanske även annat hantverk.1002 I sin studie av vikingatida dosspännen uppskattar Lena Thun-
mark-Nylén smyckesmidets produktionsvolym på Gotland utifrån antalet bevarade spännen 
och en beräkning av befolkningens storlek, baserat på antalet gravar.1003 Thunmark-Nyléns 
siffror indikerar att Gotlands smyckesmeder saknade förutsättningar för att specialisera sig på 
en enda spännekategori. Smeder som ville livnära sig på sitt hantverk ställdes inför valet att 
söka sig till en beskyddare eller att diversifiera sin produktion. Diversifiering innebär i det här 
sammanhanget två huvudsakliga alternativ. För det första kunde man satsa på en bred 
produktportfölj med av diverse föremålskategorier.1004 För det andra kunde man försörja sig 
genom att kombinera specialtillverkningen av högkvalitativa beställningsverk med 
masstillverkningen av enklare smycken. Även ifråga om distributionen av massprodukter kan 
vi tänka oss två huvudsakliga scenarier. Antingen distribuerades smyckena av smedens upp-
dragsgivare, dvs. inom ramen för olika sociala strategier, eller så salufördes massprodukterna 
direkt hos målgruppen, dvs. genom smeden eller en mellanhand. Det senaste bidraget i denna 
                                                 
996 Kap. IV:2, 86‒87 om Elécspännet (App. III:1.1.23). 
997 Beck 1983, 632; Aufderhaar 2012, 88. 
998 Jfr Thunmark-Nylén 2006b, 661 inklusive fotnot 79–80 om avfall från kamtillverkningen. 
999 Gustafsson 2012, 60, 70, 98. Jfr Thunmark-Nylén 2006b, 422 med fler exempel. 
1000 Brepohl 1999b, 63–64; Söderberg 2011; Eilbracht 2012, 158–189. 
1001 Gustafsson & Söderberg 2007, 101, 107. 
1002 Carlsson 1983, 85. 
1003 Thunmark-Nylén 1983, 120–121. 
1004 T.ex. ibidem 124–129. 
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diskussion är Ny Björn Gustafssons avhandling om gjuthantverk på Gotland. Gustafsson kart-
lägger och analyserar förekomsten och kombinationen av diagnostiska fynd från olika lokaler. 
Resultatet tyder på att människorna i dessa lokaler hanterade andra metaller än järn. Gustafs-
sons studie ger vid handen att det existerade ett antal bebyggelseenheter där man bedrev gjut-
hantverk både i signifikant omfattning och med viss kontinuitet. Produktionsförhållandena 
som skisseras i hans arbete tyder på möjligheten att metallhantverket på gotländska gårdar 
praktiserades över flera generationer. Av allt att döma kan man tala om tillverkningstraditioner 
i olika regioner på Gotland. Gustafsson föreslår att dessa vikingatida regionalverkstäder in-
gick i ett överregionalt system som korrelerar med den medeltida sockenindelningen på ön. 
Med andra ord uppfattar Gustafsson den vikingatida regionalsmeden som föregångare till den 
medeltida sockensmeden. Tecken på småskalig metallbearbetning som man har funnit på öv-
riga gårdsplatser förklarar Gustafsson som tillverkningsspår från en vikingatida regionalsmed 
som hade rest dit för att visa prov på sin smideskonst.1005 Till skillnad från Carlson tror 
Gustafsson alltså på existensen av ambulerande smyckesmeder.1006 Gustafssons förklaring av 
den småskaliga metallbearbetningen går i linje med en tolkning som tidigare framförts av 
Thunmark-Nylén. I samband med sin analys av spridningsbilden för olika gotländska 
föremålskategorier av metall föreslår hon nämligen att somliga föremål producerats av mobila 
smyckesmeder i samband med kortvariga gårdsbesök. Andra, mer svårtillverkade föremål 
producerades däremot i stationära verkstäder. Vidare räknar hon med möjligheten att öns 
befolkning uppsökte smyckesmedens verkstad för att beställa föremål i silver. Likväl favorise-
rar hon ett scenario där smyckesmeden uppsökte sin beskyddare för att motta silvret för 
respektive beställningsverk.1007 Om hennes teori stämmer får den fiktiva gårdsverkstaden i 
Hreiðars þáttr sålunda några motsvarigheter i det arkeologiska materialet.1008 I mitt tycke 
skulle det kunna tala för idén att tåtens humoristiska skildring av protagonistens smyckesmide 
karikerar en sed med rötter i vikingatiden. 

I sin studie om Hedebys metallsmycken skisserar Torsten Capelle på en modell för 
vikingatidens hantverk, där han skiljer mellan fyra olika kategorier av smyckesmide. För det 
första räknar Capelle med produktion som kan ha utförts av mobila smeder. Det mobila smi-
det manifesterar sig enligt Capelle bl.a. genom pressblecksmycken av ädelmetall.1009 I 
Sydskandinavien massproducerades under 900- och 1000-talet olika sorters press-
blecksmycken med filigran och granulat. Vissa varianter (t.ex. spännen och hängen av 
Terslevstyp) tillverkades troligen på ett fåtal platser och i uppdrag av en kunglig beskyd-
dare.1010 För det andra ska det ha funnits stationära smeder verksamma på vikingatida 
handelsplatser. Här kan t.ex. nämnas Birka, Gnëzdovo, Hedeby, Kaupang och Ribe.1011 Inom 
forskningen tolkas gjutformsrester från dessa platser återkommande som en indikator på en 
efterfrågan som utgick både från ortsbor och från tillresta som spred smedernas massproduk-
ter över hela Skandinavien.1012 En tredje kategori av smyckesmide bedrevs enligt Capelle av 
stationära smeder i perifera områden. Dessa försörjde antingen sitt närområde eller avlägsna 
platser eller bådadera med smycken. Ett exempel på produktion inom vikingatidens periferi är 
Ytre Moa i Hordaland.1013 Andra exempel är depåfynden från Smiss i Eke och från Ingvards i 
Träkumla. Depåerna innehöll bl.a. halvfabrikat i form av ovalspännen, vilka är en för Gotland 
                                                 
1005 Gustafsson 2013a, 11. Jfr idem 2013b, 68. 
1006  Idem 2012, 96. 
1007 Thunmark-Nylén 2006b, 422. Jfr Kap. V:2, 147 om silversmyckenas orientering till tidens viktsystem. 
1008 Jfr Kap. 139‒140 om Hreiðars bedrifter inom silversmidet. 
1009 Capelle 1969, 92–93. 
1010 Kleingärtner 2004, 311–313; idem 2007. 
1011 Ament 1999, 626–627; Maixner 2005, 63; Skree 2008, 90; Pedersen 2010. 
1012 T.ex. Capelle 2012, 21. 
1013 Capelle 1969, 92–93; Maixner 2005, 63–64. 
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främmande spännekategori. Därför tror Lena Thunmark-Nylén att det har funnits exportinrik-
tade smyckesmeder som varit verksamma på Gotland.1014 För det fjärde tror Capelle på en 
smyckestillverkning vid elitens säten.1015 Capelles modell har influerat många forskare som i 
sin tur introducerade en eller annan modifikation.1016 Samtidigt betonar Nancy Wicker att det 
är riskfyllt att pressa in nyupptäckta hantverksrön i på förhand uttänkta mallar. Enligt henne 
visar erfarenheten att vi lätt stirrar oss blinda på teoretiska modeller, samtidigt som vi missar 
signifikanta frågeställningar som infinner sig vid noggranna studier av materialbaserade in-
dex.1017 På tal om smyckesmeder med elitanknytning kan man t.ex. utvidga Capelles klassiska 
modell med ett scenario där elitens smeder är delaktiga i masstillverkningen av smycken. För-
visso erbjöd vikingatidens urbana handelsplatser nya möjligheter för smyckesmeden att fri-
göra sig från eliten, både i ekonomiskt och i socialt hänseende. Dock är det inte heller uteslu-
tet att hantverkarnas verksamhet därstädes kontrollerades av en eller fler beskyddare.1018 Vid 
sidan av smyckesmeder på handelsfärd fanns möjligtvis också smeder som sökte sig till en 
mecenat.1019 för att ta emot exklusiva beställningsverk samt en elit som reste långa vägar för 
att uppsöka en ryktbar smed. Vidare bör man överväga möjligheten att det har funnits 
smyckesmeder som ingick i följet till en elit som befann sig på resande fot. I så fall speglar 
smedens rörelsemönster rimligtvis beskyddarens.1020 

Smedens betydelse för djurornamentik 
Det är frestande att beskriva vikingatiden som den epok där tillgången till djurornamentiken 
”demokratiserades” genom massproducerade dräktsmycken och handel.1021 Utvecklingen 
framskred raskt, och redan en generation efter vikingatidens början dominerades dräktsmyck-
ena av standardiserade typer.1022 Som ett led i utvecklingen ökade också kvalitetsklyftan, och 
smyckesmidet alstrade såväl exklusiva smycken av högsta kvalitet som massprodukter av 
enklare prägel. Samtidigt upplät den hantverkliga massproduktionen fortfarande avsevärt ut-
rymme för kreativitet och teknisk variation. Därför vore det missvisande att likställa vikingati-
dens smyckestillverkning med en maskinell massproduktion under marknadsekonomiska för-
tecken.1023 I fråga om smyckesmedens betydelse för djurornamentiken kan vi skönja två gene-
rella riktningar inom forskningen. Å ena sidan har vi smyckesmeden som aktiv formgivare. 
Denna tolkningslinje kan följas tillbaka till Haakon Sheteligs diskussion om träkonsten i Ose-
berg. Han var benägen att tro att det låg inom hantverkarens kompetensområde att designa 
djurornamentiken och att sedan förverkliga respektive designidé. Dekorförsämringar tolkade 
Shetelig i förekommande fall som uttryck för hantverksrelaterade kvalitetsskillnader.1024 Å 
andra sidan har vi synen på smyckesmeden som passiv uppdragstagare som förverkligade 
uppdragsgivarens design utan att nödvändigtvis förstå dess exakta innebörd. Ett exempel för 
denna tolkningslinje ger forskningsdiskussionen kring fördärvade brakteatinskrifter, som man 
tolkat som resultat av piratkopieringsverksamhet. Med detta menas teorin att illitterata 

                                                 
1014 Thunmark-Nylén 2006b, 384, 387, 458, 659. 
1015  Jfr t.ex. Lejre och Uppåkra. 
1016 Jfr Wolters 1998, 365. 
1017 Wicker 1994, 145–146. 
1018 Maixner 2005, 76. Jfr Hed Jakobsson 2003, 288–289. 
1019  Jfr fotnot 995 med en mentalitetshistorisk parallell från litteraturen.  
1020 Wicker 1994, 146–147; idem 2012b, 31. 
1021 Skree 2008, 90. 
1022 Callmer 1986, 70. 
1023 Ament 1999, 622; Capelle 2012, 21; Gustafsson 2013b, 81. 
1024 Denna okonventionella syn på träsnidarens kompetens bröt med tidens evolutionistiska universalparadigm 

för konstutvecklingen. Høilund Nielsen & Kristoffersen 2002, 33 med hänvisning till Shetelig 1920, 244; 
idem 1926, 108; idem 1927, 107. Jfr Kap. IV:1, 73 om djurornamentikens forskningshistorik. 
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smyckesmeder skulle ha tillverkat icke auktoriserade kopior av guldbrakteater, vilket innebar 
att de saknade välbehövliga instruktioner från läskunniga medlemmar av dåtidens samhälls-
elit.1025 Man kan undra om det är rättvis att överföra denna pessimistiska syn på andra smycke-
smeder från järnåldern. Som framgick av den forskningshistoriska tillbakablicken, började 
marginaliseringen av hantverkaren redan med Alois Rigl och överskuggade sedan dess hela 
diskussionen kring ämnet ”djurornamentik”.1026 Det är frestande att spekulera om idén om 
hantverkarens begränsade kompetens har varit uttryck för en längtan inom forskningssamhäl-
let att identifiera föregångare till den egna samhällsgruppen, vilket ledde till att man projice-
rade industrisamhällets arbetshierarkier tillbaka på forntiden, med den intellektuellt kompe-
tenta formgivaren i toppen och den förment tankebefriade arbetaren i botten.1027 Inom arkeolo-
gernas diskussion betonas ofta att djurornamentiken präglades av ett strängt hantverksideal 
som fokuserade på smeders tekniska kompetens och förmågan att efterbilda och variera givna 
mönster.1028 Men hur går denna syn ihop med idén om smyckesmedens relativa suveränitet? 
Svaret är att vi inte kan jämföra forntida hantverksideal med dagens konstuppfattning. 
Manöverutrymmet för smyckesmeden låg inom andra råmärken. Mångfaldigandet av en och 
samma bildidé uppfattades inte med nödvändighet som ett tecken på inkompetens. Istället 
sågs kopierandet av en originalidé som ett effektivt sätt att utvidga dess verkningsområde och 
att befästa dess betydelse. Likväl eftersträvade man inte en slavisk återgivning av 
originalmotivet. Det ligger i sakens natur att variationer mellan olika bildbärare påverkade 
urvalet och kombinationen av olika bildfigurer. Följaktligen manifesterade sig kopiatörernas 
konstnärskap i deras förmåga att töja på formen utan att för den delen förvränga budskapet. 
Ett talande exempel för denna förmåga ger fixeringsbilderna. De kräver en noga genomtänkt 
komposition, samtidigt som de lätt kan fördärvas ifall de kopieras av en okunnig eller 
ointresserad hantverkare.1029 

Alexandra Pesch tolkar djurstilarnas växlingar (vilka beskrivs av henne som ”hastiga”) 
samt metallföremålens standardisering som indikationer på permanenta verkstäder som drev 
utvecklingen framåt. Samtidigt ifrågasätter hon existensen av mobila hantverkare, både med 
hänvisning till guldsmedsprodukternas höga kvalitet och till den långa tid som krävs för att 
utbilda en fulländad guldsmed.1030 Möjligtvis äger Peschs resonemang relevans för 
smyckesmidet före vikingatiden. Samtidigt ställer jag mig frågande till om det verkligen kan 
relateras till det samlade arkeologiska materialet från den aktuella perioden. För det första 
minskade guldtillgången avsevärt under vikingatiden,1031 och det är tveksamt om det var 
många smyckesmeder förunnat att specialisera sig just på guldsmycken. För det andra är de 
arkeologiska beläggen för permanenta gjutverkstäder svaga; och det förblir riskfyllt att sätta 
likhetstecken mellan lokala fyndkoncentrationer och kontinuerlig tillverkning.1032 Det finns 
olika faktorer som försvårar identifikationen av permanenta verkstäder från vikingatiden. Dels 
ligger det i sakens natur att metallhantverk efterlämnar tillverkningsspår som har högre 
beständighet än hantverk med organiska material, vilket kan leda till att man missuppfattar 
blandade tillverkningslokaler för olika sorters hantverk som exklusiva metallverkstäder. Dels 
har man inte alltid kunnat anpassa utgrävningstekniken för att få svar på hur verkstadslokalen 
i fråga frekventerades. Hos de fåtaliga välutgrävda verkstadslokalerna indikerar kontexterna 

                                                 
1025 Hauck 1983, 580–581; idem 1985, 18. Jfr Birkman 1995, 70 för kritik. 
1026  Kap. V:1, 74 om djurornamentikens forskningshistorik. 
1027 Jfr Gustafsson 2013b, 102–103. 
1028 T.ex. Jansson 1985, 189; Helms 1993, 19. 
1029 Neiß 2009b, 95. Jfr Pesch 2012, 41.  
1030   Ibidem 2012, 40. 
1031 Siegmund 1998, 310–311; Wendt 2008, 79. 
1032 Jfr Capelle 2012, 21. 
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att de användes både säsongvis och för olika hantverk, däribland gjutning.1033 För det tredje 
visar mina egna autopsier på signifikanta kvalitetsskillnader mellan enstaka praktsmycken.1034 
För det fjärde framstår vikingatidens stilväxlingar ingalunda som hastiga. I fråga om den mel-
lersta vikingatiden, som också råkar vara figurknoppspännets tidshorisont, konstaterar Ingmar 
Jansson att det är omöjligt att påvisa någon kronologisk, korologisk eller social 
fördelningsskillnad mellan Borrestil, Jellingstil och Mammenstil utifrån arkeologiska krite-
rier.1035 För det femte vållar termen ”standardisering” missförstånd då den implicerar att olika 
standardiseringsfenomen skulle ha samma orsak. Verkligheten kan te sig mer komplex. Ett 
första exempel på standardisering finner man bland filigransmycken av ädelmetall. Hängen 
och spännen av Terslevstyp masstillverkades troligen under en relativt kort period och av ett 
fåtal smyckesmeder som arbetade för en kunglig beskyddare.1036 Ett annat exempel på 
standardisering finner man bland gjutna metallsmycken av kopparlegering. Ovalspännetyp 
P51 massproducerades troligen under en lång period och av många smyckesmeder som var 
spridda över ett stort geografiskt område.1037 Skillnaden mellan Terslevssmyckenas och oval-
spännenas standardisering ligger i specialiseringsgraden som krävs för att mångfaldiga 
respektive designidé. Å ena sidan har vi filigranddekor som består av metalltrådar och granu-
lat som löddes på ett underlag av pressbleck. Här krävs både vana och fingerfärdighet för att 
åstadkomma jämförbara resultat. Därför förklaras massproduktionen av Terslevssmycken 
lämpligast genom existensen av ett fåtal högspecialiserade smyckesmeder som hade skolats 
inom samma tillverkningstradition. Å andra sidan har vi reliefdekor som mångfaldigas genom 
en jämförelsevis enkel formtagningsmetod. Av allt att döma fanns det ett relativt stort antal 
smyckesmeder som förfogade över den gjuttekniska kunskapsnivån som krävdes för att 
mångfaldiga ovalspännedesignerna i fråga.1038 Nyss nämnda exempel för olika former av 
specialisering ger stöd för Nancy Wickers konstaterande att arkeologer bör bekanta sig med 
tillverkningstekniken bakom undersökningsmaterialet innan de drar vidlyftiga konklusioner 
om hantverkets organisation utifrån teoretiska modeller. 

Smeden – Mystisk enstöring eller omhuldad specialist? 
Enligt Johan Callmer fyllde hantverkare en speciell roll inom det vikingatida samhället som 
byggde på exklusiva yrkeskunskaper, som de möjligtvis bara delade med varandra. Till följd 
av sin mobilitet interagerade de dessutom med olika befolkningsgrupper, dvs. både med sam-
tida eliter, med ”normalbefolkningen” och med varandra.1039 I samband med det postprocessu-
ella paradigmskiftet mot slutet av 1900-talet, skiftade arkeologins intressefokus från produk-
tionsrelaterade aspekter över till frågor kring smedens sociala position och trosföreställningar 
kopplade till smedsyrket.1040 Inom ramen för detta skifte började vikingatidsarkeologin hämta 
inspiration från flera håll, däribland norröna skriftkällor och arkeologins granndiscipliner. I 
sitt arbete om alkemi hade religionshistorikern Mircea Eliade redan på 1950-talet introducerat 
idén om att införandet av metallteknik under kopparstenåldern lämnat ett djupt avtryck i 
människors trosföreställningar.1041 Tankegången beredde marken för hans teori att forntidens 

                                                 
1033 Som fotnot 999 med litteratur. 
1034 Jfr Kap. IV:2, 88 inklusive litteratur, om mina kvalitetsrelaterade pilotstudier. 
1035 Om man nu bortser från omständigheten att Borrestilen etableras något tidigare. Jansson 1991, 271–272, 

276. Jfr Kleingärtner 2007, 218 om pressmodellsfyndet från hamnen i Hedeby. 
1036 Som fotnot 1010. 
1037 Jansson 1984b, 221. 
1038  Idem 1985, 12. Jfr Eniosova 2002, 340 om specialistkunskaper. 
1039 Callmer 2003, 349, 358–359. 
1040 Pedersen 2009a, 132; Behr 2012, 52–53. 
1041 Eliade 1956; idem 1968, 76. Jfr Behr 2012, 52–53. 
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skandinaver betraktade smeden som en utböling med övernaturliga förmågor, ungefär så som 
det brukade vara fallet hos några etnografiskt dokumenterade samhällen från modern tid. År 
1955 lanserade Sigurd Grieg idén om smedens övernaturliga roll, dvs. långt före det postmo-
derna genombrottet inom arkeologin. Emellertid var tiden ännu inte mogen för denna tanke-
gång, och hans hypotes slog aldrig rot.1042 Det postprocessuella paradigmskiftet skapade en 
bättre grogrund för snarlika hypoteser som växte sig till en regelrätt teori. Teorin om smedens 
undantagsställning har testats den i olika sammanhang, exempelvis vid analysen av 
centralplatsen Gudme eller av det mer urbana Birka.1043 Inte desto mindre vore det felaktigt att 
påstå att den åtnjuter universell acceptans. De viktigaste motargumenten listas upp av Char-
lotte Behr, Unn Pedersen och Nancy Wicker och lyder som följer. För det första syftar Eliades 
reflektioner främst på samhällen där metallbearbetning utgör en nyhet. Men under yngre 
järnålder var skandinaverna väl förtrogna med smide.1044 För det andra är de missvisande att 
likställa järnsmedens och smyckesmedens arbetsförhållanden.1045 Traditionella järnhanterade 
samhällen som brukar åberopas i sammanhanget gör faktiskt skillnad mellan olika arbetsmo-
ment. Medan metalltillverkning sker i det fördolda, pågår smide för det mesta i det offentliga 
och involverar betydligt färre ritualer.1046 För det tredje ger den medeltida litteraturen från 
kontinenten och Skandinavien inte heller något överväldigande stöd åt idén att smeder 
betraktades som fruktade utbölingar som levde i samhällets utkant och vars verksamhet var 
höljd i mystik.1047 För det fjärde talar arkeologiska rön från gravar och boplatser emot 
föreställningen om smeden som en utböling i samhällets utkant.1048 Den förbindande länken 
mellan de s.k. smedsgravarna ligger i omständigheten att de efterlevande uppfattade gravlägg-
ningen som ett lämpligt tillfälle att betona omständigheten att de avlidna hade någon förbin-
delse till smide. Från yngre järnålder känner vi ett flertal gravar av elitkaraktär som innehållit 
smidesverktyg och där man kunnat könsbestämma de gravlagda med ledning av andra gravgå-
vor som män eller kvinnor.1049 Intressant nog är gravar med entydiga smidesverktyg mer fre-
kventa i Norge än längre österut. I svenska gravfynd kombineras verktygen ofta med vapenut-
rustning och ibland sköldar.1050 Man kan spekulera i huruvida dessa skillnader beror på olika 
regionala sedvänjor eller något annat.1051 Somliga verktygsfynd har multiversatil karaktär och 
skulle därför kunna indikera att den gravlagda var mångsysslare.1052 Utöver detta kan det fin-
nas skäl att räkna vägningsinstrument i gravar som potentiella symboler för smide, med tanke 
på smyckesmedens behov att väga sina råvaror.1053 Omständigheten att man har hittat smides-
verktyg i barngravar kan både tas som argument för och emot antagandet att alla gravlagda 
livnärde sig på smide. Svaret beror i sådana fall dels på den biologiska och sociala åldern som 
den gravlagda individen haft vid sitt frånfälle, dels på forskarens syn på vikingatida barnar-
bete.1054 Det har föreslagits denna sorts gravgåvor symboliserade att man haft inflytande över 
smeders verksamhet under sin livstid. Det är också möjligt att de begravda väntades ha 

                                                 
1042 Pedersen 2009, 132–133 med hänvisning till Grieg 1955. 
1043 Jfr följande: Hedeager 2002, 5, 8–10, 13; Hed Jakobsson 2003. 
1044 Behr 2012, 52–53. 
1045 Wicker 1994, 146. 
1046 Pedersen 2009, 133. 
1047 Som fotnot 1044. 
1048 Wicker 1994, 146. Jfr dock följande: Idem 2012b, 30; Behr 2012, 52–53. 
1049 T.ex. grav A39 på gravfältet vid Hovgårdsberg i Vendel i Uppland; Arrhenius 1979, 404. Jfr följande: 

Henning 2004, 210; Hjärthner-Holdar et al. 2018, 17–18 med fler exempel. 
1050 Englund et al. 2017, 75. 
1051 Jfr Gustafsson 2013b, 80 om våtmarksdepositioner. 
1052 Hed Jakobsson 2003, 158; Capelle 2012, 25; Wicker 2012a, 898–899. Jfr Pesch 2012, 42–43. 
1053 Wicker 2012b, 34. 
1054 Jfr Kap. V:3, 146 om barnarbete. 
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användning av redskapen i en hinsides värld.1055 Mot bakgrund av tolkningsproblematiken lig-
ger det nära till hands att implementera kompletterande utredningsmetoder vid sidan av grav-
godsanalysen. Med utgångspunkt i antagandet att smyckesmedens arbetsförhållanden innebar 
en ökad risk för exponering av metalloxid har Ny Björn Gustafsson genomfört en kemisk ana-
lys på skelettmaterial från Danmark, Gotland, Island och det svenska fastlandet. Bland studi-
ens 31 undersökta individer uppvisade två signifikant förhöjda blyvärden. I båda fallen rör det 
sig om biologiska män, som redan tidigare tolkats utifrån sina gravgåvor som smeder. Den 
ena individen är från Gannor på Gotland, den andra i Sílastaðir på Island.1056 Den sistnämnda 
graven är också intressant då gravgodset indikerar att smeden hanterade andra metaller än 
bara järn.1057 Vi har tidigare bekantats med mångsysslaren Skallagrímr som anträdde den sista 
resan med vapenuppsättning och smidesverktyg i bagaget.1058 Oavsett om man anser att Egils 
saga Skallagrímssonar återger historiska begivenheter eller efterhandskonstruktioner från me-
deltiden, handlar det om en värdefull mentalitetshistorisk källa med utsagovärde för vikingati-
den.1059 Enligt Heinrich Beck symboliserade verktygen att Skallagrímr var en bonde fri från 
beroendeband.1060 I mina ögon förefaller denna tolkning sannolik, dels med tanke på behovet 
av självhushållande som rådde på Island, dels mot bakgrund av det idrottsideal som de fri-
födda på Island eftersträvade och som diskuteras längre fram. 

Sammanfattningsvis har den postprocessuella vågen gett diskussionen kring smedsyrket en 
tydlig slagsida mot det mystiska – vilket har lett till en motreaktion. Denna får emellertid inte 
förväxlas med ett totalt underkännande av arkeologins nyväckta intresse för smedens sociala 
position och smidesrelaterade trosföreställningar. Emellertid konstaterar Unn Pedersen att den 
tidigare diskursen präglades av en dikotomi mellan ”helig” och ”profan” som borde överges 
förmån för en mer nyanserad diskussion.1061 När allt kommer omkring är det rimligt att anta att 
järnålderns människor saknade kunskaper om de fysikaliska och kemiska processerna vid me-
tallbearbetningen. Därför var de predestinerade att associera svårförklarade observationer med 
högre makter.1062 Vidare ligger det nära till hands att anta att risken att misslyckas under pågå-
ende arbete bäddade för en ritualisering av handlingskedjan inom smidet.1063 Slutligen är det 
tänkbart att smedernas åthävor och kompetens att transformera olika material gav extra näring 
till spekulationerna kring deras övernaturliga förmågor.1064 Som redan nämndes var somliga 
smyckesmeder i stånd att rena guld och silver genom kupellering. Sådana färdigheter väckte 
troligen beundran och förvåning, vilket lämnade spår i människors språkbruk. Inom 
fornnordiskan är verbet smíða allmänt spritt. Det är liktydigt med ordet ”skapa” och återkom-
mer därför i ett flertal ordsammansättningar. Ordet används som en samlingsterm för olika 
slags hantverk, vilket vållar en del källkritiska problem när man konsulterar litterära och 
epigrafiska källor för att ta reda på något om den vikingatida smyckesmeden. Likväl används 
verbet aldrig i sammanhang som kan betraktas som traditionell ”kvinnosyssla”, t.ex. vävning. 
Dessutom begränsar sig verbet till att beteckna bearbetning av distinkta råämnen som metall, 

                                                 
1055 Ament 1999, 626–627; Hed Jakobsson 2003, 158; Kleingärtner 2007, 200. Jfr Pesch 2012, 42. 
1056 Jfr Gustafsson 2013b. 
1057 Michèle Hayeur Smith uppfattar den avlidnes dräktsmycken (som kan vara smidda av den gravlagde) som 

potentiella bevis för antagandet att han också förfogade över praktiska kunskaper inom järnsmide; idem 
2004, 101–104, 107, 110. 

1058 Kap. V:3, 140 om Skallagrímr. 
1059 Kap. V:1, 111 om källkritiska överväganden.  
1060 Beck 1983, 627. 
1061 Pedersen 2009a, 135. 
1062 Beck 1983, 633–634; Pedersen 2009, 141; Behr 2012, 52; Kristoffersen 2012, 170–172. 
1063 Pedersen 2009, 138. Jfr Kap IV:4, 95 om dekor som en bildmagisk funktionsanordning som ska leda till en 

lyckad metallgjutning. 
1064 Jfr Jón Hnefill Aðalsteinsson 2004, 196. 
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sten, trä samt – som vi såg förut – verbalspråksresursen i samband med skaldediktningen.1065 
Det äldsta belägget för substantivet smed1066 daterar till 800-talet.1067 Ordet figurerar av och till 
som personnamn,1068 men används på det hela taget påfallande sällan som beteckning för hant-
verksutövande. Uppenbarligen indikerar substantivbruket att personen i fråga sågs som en 
mästare inom sitt hantverk.1069 Under senare tid har det spekulerats om vikingatidens smycke-
smeder uppfattades av sin samtid som en motsvarighet till vår moderna akademikerskrå.1070 
Men hur beskrivs deras färdigheter i så fall? Textkällor från yngre järnåldern är för fåtaliga för 
att kunna hjälpa oss vidare i frågan om smedernas kärnkompetenser. Rent allmänt förmedlar 
runinskrifter på folkvandringstida guldbrakteater samt vikingatida runstenar emellertid ett in-
tryck av att smedernas kynne präglades av självmedvetenhet och en viss yrkesstolthet.1071 Men 
om deras specifika förmågor förtäljer de desto mindre. I sin diskussion av det folkvandrings-
tida metallhantverket söker Siv Kristoffersen att fånga tillverkningsprocessens övernaturliga 
aspekter med det fornnordiska verbet skapa. Samtidigt använder hon substantivet ”finurlig-
het” för att göra rättvisa åt gjutarnas hantverksskicklighet och gjutprodukternas nyansrikedom 
och komplexitet.1072 För att karakterisera färdigheterna med ett annat begrepp hänvisar Johan 
Callmer till fornengelskans cræft. Substantivet är intressant i dubbel bemärkelse då det inte 
bara betecknar hantverksskicklighet utan också hantverkarens övernaturliga kompetens.1073 
Ytterligare ett substantiv presenteras av Michaela Helmbrecht, nämligen fornhögtyskans list 
som verkar betyda något liknande.1074 Ett potentiellt adjektiv är hagr (”konstfärdig”) som vi 
känner från den medeltida litteraturen och som användes både i förbindelse med manliga och 
kvinnliga hantverkare.1075 Ett annat adjektiv är hannarr (”fingerfärdig”).1076 Termen är av visst 
intresse, eftersom den figurerar som dvärgnamn inom eddadiktningen.1077 På så sätt slås en bro 
till den fantasiorienterade litteraturen som befolkas den av smidande dvärgar, jättar, gudar och 
hjältar1078 samt en viss isländska med namnet Þórgrima, vars smide uppfattas som tecken på 
magiska färdigheter.1079 Vid sidan av dessa genren gästas även den historieorienterade 
litteraturen av smeder med övernaturliga förmågor. Ett första exempel på en sådan figur annat 
är smeden Skallagrímr.1080 Denne är inte bara inkarnationen av idrottsmannen, utan han ägnar 
sig också åt hamnskifte. Även hans landsman och tillika smed Steinrǫðr Þórisson äger samma 
färdighet.1081 Smedernas fysiska förvandling väcker associationer till metallens förvandling 
inom ramen för smidet.1082 Vid sidan av det skvallrar anekdoten om Hreiðars silverfigur1083 om 
bildens potens i den bemärkelsen att en den, i likhet med det talade ordet, uppfattades som en 
handling som kunde göra både skada och nytta.1084 
                                                 
1065 Kap. V:2, 118‒120 om diktkonst som hantverk. 
1066 Smiðr. 
1067  Carstens 2012, 260 om runstenen från Gursten (App. III:2.20.5). 
1068 Hed Jakobsson 2003, 159–160. 
1069 Beck 1983, 621; Jón Hnefill Aðalsteinsson 2004, 194; Carstens 2012, 255, 267. 
1070 Pesch 2006, 606. Jfr Roth & v. Reitzenstein 1986, 142–143. 
1071 Här bör emellertid betonas att om inskrifterna i fråga inte alltid relaterar uttryckliga ordalag till föremålets 

tillverkare; Hed Jakobsson 2003, 161. 
1072 Kristoffersen 2010, 262. Jfr Fritzner 2009. 
1073  Callmer 2003, 357. 
1074 Helmbrecht 2011, 408. 
1075 Jfr Kap. V:3, 141 om Margrét hin haga (”den konstfärdiga Margrét”).  
1076 Wicker 2012a, 889–890, 897. 
1077 Vǫluspá vers 13, jfr Fínnur Jónsson 1932b, 4. Jfr idem 1913–1915, 226. 
1078 Kap. V:1, 112‒113 om fantasiorienterad underhållningslitteratur. Jfr Hed Jakobsson 2003. 
1079  Kap. V:3, 142 om Harðar saga Grímkelssonar. 
1080   Ibidem 140 om Egils saga Skallagrímssonar.  
1081   Ibidem 140 om Landnámabók. 
1082 Jfr Hed Jakobsson 2003, 131–157. 
1083 Kap. V:3, 139‒140 om djurfiguren som nidbild. 
1084 Jfr det följande om bildens potens: Kap. II:1, 23 & IV:1, 78. 
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Mot bakgrund av den verbala vördnaden som tillägnades smeden ligger det nära att ännu 
en gång återgå till frågan om smeders status. Det är rimligt att anta att smyckesmeder verkade 
inom sociala nätverk som präglades av ömsesidiga förpliktelser och beroenden. Utmaningen 
för forskningen är däremot att diskutera hur beroendeförhållanden gestaltade sig. Inom den 
historieorienterade underhållningslitteraturen finns exempel där smeden räknas till karlarna, 
dvs. samhällsgruppen som omfattar frifödda personer med egna hushåll. Även i den 
fantasiorienterade litteraturen skildras smyckesmeden stundtals som en fri medlem av samhäl-
let. Exempelvis reser smyckesmeden Rofterus – alias Oden – i Saxos Danmarkshistoria på 
eget bevåg till sin tilltänkta beskyddare i Ryssland.1085 Inom den västnordiska rättstraditionen 
tillräknas kungens smyckesmed samma status som en hövding. Dock talar rättstexterna inte 
heller klartext i fråga om deras frihetsställning.1086 Att härskarnas trälar kunde förvärva en viss 
status intygar existensen av Hovgårdsstenen som restes av kungens bryte.1087 Olika forskare 
har gjort gällande att frågan om smyckesmedens status är felställd så länge den kopplas till 
vår moderna dikotomi fri/ofri. Vikingatidens samhälle var ett nätverk som knöts utifrån ge-
nom ömsesidiga beroenden. Samtidigt rådde det inte alltid total ömsesidighet i fråga om tjäns-
ter och gentjänster mellan två parter. I linje med denna tankegång ligger det nära att karakteri-
sera träldom som en mer extrem variant av social asymmetri. Men tvärtemot den populära 
uppfattningen så innebar träldom inte alltid med nödvändighet att trälen åtnjöt lågt anseende 
eller totalt saknade handlingsutrymme.1088 Följaktligen behöver vi inte visualisera ett tragiskt 
livsöde så fort det blir tal om smeden som råkar vara träl.1089 Även de specialiseringstendenser 
som jag diskuterat tidigare, exempelvis användningen av dyrbara material och exklusiva upp-
drag, medförde risken att hamna i någon form av beroendeställning till en beskyddare.1090 
Således menar jag att smyckesmedernas beroende till andra inte bara styrdes av deras juri-
diska status, utan också av deras tillgång till produktionsresurser och konsumenter. Detta sam-
band mellan specialisering och beroendegrad skulle enligt min uppfattning också förklara var-
för källornas fria män skildras så ofta som självhushållande järnsmeder. På det hela taget 
erbjuder det norröna källmaterialet få referenser till den förslavade smyckesmeden. Denne 
figurerar framförallt i den fantasiorienterade litteraturen, närmare bestämt inom det kända Vö-
lundskvädet och tjänar här som ett varnande exempel för eliten att inte försätta smeden i en 
förödmjukande beroendeställning.1091 Troligen tedde sig den sociala idealrelationen mellan 
smed och uppdragsgivare annorlunda. Som en möjlig parallell leds tankarna till relationen 
mellan jordägare och arrendatorer i Kirsten Hastrups undersökning av det tidigmedeltida Is-
land som kan beskrivas med devisen ”frihet under ansvar”. Med detta menas att arrendatorn 
skötte jordegendomen i egen regi under en överenskommen avtalstid. Om det visade sig att 
man hade misskött sina åtaganden, kunde jordägaren häva avtalet och kräva motparten på 
kompensation. Enligt arrendatorskontraktet var parterna likaberättigade i juridisk bemärkelse, 
men olikställda i ekonomisk bemärkelse. Detta bäddade för sociala spänningar.1092 Förutsatt att 
relationen mellan uppdragsgivare och smyckesmed byggde på ett liknande partnerskap, skulle 
vi ha en nyckel till elitens ambivalenta inställning till smeden som kunde vara källa till efter-
längtade rikedomar men också till stor förtret.1093 

                                                 
1085 Som fotnot 1078. 
1086  Jfr Kap. IV:3, 136 om juridiska texter. 
1087  Kap. V:3, 158 om runstensinskrifter. 
1088 Hed Jakobsson 2003, 159; Brink 2008b, 53, 55. 
1089 Jfr Gustafsson 2013b, 75 med hänvisning till Brink 2012, 253. 
1090 Jfr det följande: Kap. V:3, 136–137, 146–147 om materialets värde; Kap. V:3, 150 om diversifiering. 
1091 Kap. V:3, 143 om den förslavade mästersmeden. 
1092 Hastrup 1985, 110–113. 
1093 Som fotnot 1091. 
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Smedens beskyddare 
Som tidigare beskrivits, skapade den vikingatida utvecklingen nya tillfällen för smeden för att 
interagera med andra befolkningsgrupper vid sidan av eliten. Därigenom öppnades även dör-
ren för en hantverkaremancipation. Inte desto mindre får man räkna med olika skäl för att 
söka sig till en beskyddare. Kanske var smyckesmedens möjligheter att avsätta sina produkter 
någon annanstans för små för att klara livhanken. Kanske var bara mecenaten i stånd att er-
bjuda smeden adekvata förutsättningar för att utveckla och fördjupa sin expertis. Kanske 
garanterade mecenaten ett grundläggande skydd för smedens hushåll och familj. Att döma av 
våra arkeologiska källor och juridiska texter är det ett rimligt antagande att uppdragsgivaren 
sponsrade ädelmetallen, i synnerhet när uppdraget krävde större kvantiteter.1094 Inom den 
fantasiorienterade litteraturen får smeden Rofterus ädelmetallen sponsrat.1095 Antagandet om 
smyckesmedens beroende av en elit styrks av en annan fantasiorienterad genre, nämligen 
skaldediktningen, där härskaren framställs som en källa för gjutprodukter av ädelmetall.1096 
Vidare förfogar vi åtminstone över ett textbelägg ur den historieorienterade litteraturen som 
pekar åt samma håll.1097 Jag har tidigare påpekat att uppgifterna i Hreiðars þáttr bör tas med 
försiktighet med tanke på verkets satiriska natur. Men mot bakgrund av det just sagda är det 
troligt att gårdsägarens silverutlån till Hreiðar relaterar till en sedvänja med vikingatida rötter. 
Samtidigt ligger det nära till hands att betrakta idén att smeden tilläts behålla hela silvret som 
burlesk förvrängning, förslagsvis som en parodi på fenomenet smíðarkaup.1098 Sålunda räknar 
jag med möjligheten att vikingatida beskyddare använde det överskottsilver som exempelvis 
behövdes för en lyckad gjutning1099 för att avlöna smyckesmeden. Samtidigt gäller det att på-
minna om Snorris uppgift att deltagarna i Islands Allting beslutat hedra nationens största skald 
med ett silverspänne. Som konsekvens av detta får vi räkna med möjligheten att smyckesme-
den kunde bekostas av ett kollektiv (exempelvis en folkförsamling) istället för en enskild be-
skyddare.1100 Nu kan man självfallet fråga sig om smyckesmeder hade ett lika uttalat behov av 
en eller fler beskyddare när de skulle producera smycken av mindre ädla metall. Här är det 
inte lätt att ge entydiga svar, då mycket hänger på samspelet mellan olika variabler som är 
svårbestämbara för arkeologen, däribland smedens temporära tillgång till olika råvaror (t.ex. 
stationära versus mobila smyckesmeder), gjutmetallens önskade egenskaper och värde (t.ex. 
metallskrot versus importmässing)och produktionens omfång. Likväl är det en rimlig gissning 
att en ökad produktionsvolym innebar ökade produktionskostnader för gjutmetall, 
förbrukningsvaror (t.ex. mjukformsmaterial och importerad lera) och ytbehandlingsmaterial 
(t.ex. kvicksilver och guld), vilket i sin tur minskade den enstaka smyckesmedens chanser att 
bekosta produktionen helt ur egen ficka. Konstaterandet är relevant mot bakgrund av 
möjligheten att den vikingatida masstillverkningen av kopparlegeringssmycken skedde inom 
ramen för elitens sociala strategier. Ytterligare tilläggsinformation om samhällsgruppernas 
interaktion kan hämtas från den fantasiorienterade litteraturen. Att döma av Vǫlundarkviða 
och Vǫluspá ingick smidet i elitens grundläggande expertis. Inte desto mindre behövde härs-
karna i det långa loppet samarbetsvilliga smeder som tillverkade alla föremål de använde för 
att realisera sina sociala strategier. Samtidigt bestod idealrelationen mellan smed och beskyd-
dare i att båda parter respekterade varandras roller. Gissningsvis ingick det i beskyddarens roll 
att bedöma smedens insats med facit i hand. Det är tänkbart att smidesproduktens premiär i 
förbindelse med ett gästabud – så som den beskrivs i Hreiðars þáttr – utgjorde den rituella 
                                                 
1094 Jfr Kap. V:3, 139, 143, 147 om ädelmetallens sponsorer. 
1095  Som fotnot 995 inklusive hänvisningar. 
1096 Jfr följande: Hed Jakobsson 2002, 293; idem 2003, 173. 
1097 Som fotnot 1008.  
1098 Jfr Kap. V:3, 137, 138, 141, 142 om smíðarkaup. 
1099 Jfr ibidem 147 om överskottsmetall vid gjutningen. 
1100 Kap. V:3, 141 om Eyvindr Finnsson Skáldaspillir. 
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ramen för uppdragsgivares godkännande av smedens insatser.1101 Detta leder oss till nästa 
ämne, nämligen frågan hur de två samhällsgrupperna förvärvade kompetens inom smidet. 

Smidesutbildning 
Jag har tidigare påtalat problemen med identifikationen av permanenta verkstäder och hypote-
ser om vikingatida barnarbete. Likväl har somliga forskande torgfört långtgående hypoteser 
om verkstädernas roll som bildningsinrättningar för tillresta lärlingar.1102 Samtidigt har det 
dröjt relativt länge innan man på allvar gjort en koppling mellan potentiella gårdsverkstäder 
och familjeföretag. Misstanken att hantverksutbildningen var en familjebunden angelägenhet 
bekräftas av den redan diskuterade runinskriften från Gursten som vittnar om att smidesverk-
tyg testamenterades från far till son.1103 Intressant nog ger skildringarna i den historieoriente-
rade islänningasagan inga tydliga belägg för att det fanns någon form av institutionaliserad 
smidesutbildning. Här verkar det snarare som om varje bebyggelseenhet utövade något slags 
husflit.1104 Det faller i linje med bilden om ett nybyggarland som erbjöd dåliga förutsättningar 
för specialisering.1105 Om runstenen i Hørning (Citat 12) restes av en smed, indikerar detta att 
personer utanför smedens familjeföretag kunde få del av en hantverksutbildning.1106 Att döma 
av den fantasiorienterade litteraturen associerades smide med elitens bildningsideal1107 som 
kretsade kring termen íþrótt. Ordet förenar två föreställningar, dvs. individens mångsysslande 
(som inkluderade bl.a. smide och diktkonst) och individens tävlan mot andra och sig själv. 
Enligt Heinrich Becks läsning mäter de norröna källorna prestationer med olika mått. Han an-
för ett exempel från en tåt som vidhåller att en lågättad protagonist kallad Þórhallr inte räknas 
bland idrottsmännen, trots att han hanterar järn och trä med skicklighet.1108 Utifrån det drar 
Beck två slutsatser. För det första räknades träsnide och järnsmide bland idrotterna. För det 
andra krävdes det något extra – gissningsvis rätt börd och kunskaper inom andra konster – för 
att tillerkännas titeln íþróttamaðr.1109 Troligen förväntade sig samhället att ädlingen skaffade 
sig viss expertis inom smidet, till exempel genom att påbörja en hantverksutbildning. Sedan 
förblir det en öppen fråga om man knöt detta till en förväntan att den blivande idrottsmannen 
gick utbildningen fullt ut i syfte att bli lika bra som sin mästare. Smidets association till eli-
tens idrottsideal skulle också förklara varför asagudarna uppträder som mytologiska prototy-
per för smeden, åtminstone fram till den punkt då de skapar dvärgarna för att kunna ägna sig 
åt viktigare ting. Mästersmeden Völund framställs som kungason.1110 Vid sidan av honom 
befolkas den fantasiorienterade litteraturen av andra underbarn som har sin naturliga hemorts-
rätt i samhällets elit.1111 Det ligger alltså nära till hands att historien om lärlingen som ägde 
fulländade färdigheter i alla smidesgrenar är en litterär topos som saknar verklighetsförank-
ring. Samtidigt är det inte uteslutet att litteraturens skildringar om lärlingens progression från 
järn till ädelmetall speglar verkliga förhållanden. Här tänker jag dels på möjligheten att man 
tillskrev järnsmide en något lägre status än annat metallsmide. Tack vare den inhemska järn-
framställningen fanns järnet i det riktiga livet ”i var mans hand”, medan andra metaller be-

                                                 
1101 Jfr Kap. V:3, 139‒140 om premiären av Hreiðars djurformade silverfigur som slutar i ett underkännande av 

hans hantverksbragd. 
1102 Jfr ibidem 146 om barnarbete som en del av utbildningssystemet. 
1103   Ibidem 134 om biografisk litteratur. 
1104 Jfr Beck 1983, 633. 
1105 Kap. V:3, 148 om Island. 
1106 Som fotnot 1103. 
1107 Kap. V:3, 139, 142 om elitbarnens smedsutbildning. 
1108  Ǫlkofra þáttr kap. 1, jfr Gering 1880, 15. 
1109 Jfr Beck 1983, 623–25. Jfr Kap. V:3, 139, 141, 162 om íþrótt. 
1110 Jfr följande: Hed Jakobsson 2003; Kap. V:3, 143 om Völund. 
1111 Som fotnot 1107. 
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hövde importeras utifrån.1112 Dels tänker jag på nödvändigheten att skaffa sig några grund-
läggande färdigheter inom järnsmide. En smyckesmed behövde vara i stånd att skapa och 
underhålla egna verktyg samt att förse vissa smycken med funktionsanordningar av järn. Som 
hyfsning av ekvationen vill jag tänka mig att det var fördelaktigt att inleda varje utbildning 
inom smyckesmidet med en undervisning i järnsmidets grunder.1113 Som framgått av 
arkeologernas diskussioner ligger det inom rimlighetens ramar att vikingatidens smyckesme-
der kunde vara både mobila och stationära. Förutsatt att det existerade möjligheter att skaffa 
sig en utbildning utanför familjen, är jag benägen att spekulera kring möjligheten att smedens 
mobilitet och smedens ortsbundenhet speglar olika avsnitt inom en och samma yrkeskarriär. 
Tankarna leds här till gesällvandringen under tidigmodern tid som föregick hantverkarnas 
mästarprov. 

Kvinnors betydelse för smyckesmide 
Inom diskussionen kring forntida smyckesmide har kvinnors roll länge blivit underskattad, 
både till följd av den manliga dominansen i den norröna skriftkulturen och omständigheten att 
tidigare forskargenerationer låtit sig påverkas av sin tids könsideal. Av allt att döma förfogade 
många kvinnor inom samhällseliten emellertid bara över ett begränsat manöverutrymme på 
den sociala scenen. Smyckesmide utgjorde en kanal som tillät dem att realisera sina sociala 
strategier. Exempelvis kunde en kvinna påverka maktbalansen inom sin ätt genom att be-
stämma vem som skulle ärva hennes smycken och den därtill knutna prestigen. En någorlunda 
vedertagen roll för kvinnan är den som beskyddare. Dock avvek dåtidens individualitetskon-
cept signifikant från nutidens. Inom vikingatidens hederskultur uppfattades kvinnor som 
representanter för sin ätt. Följaktligen räknades den enstaka kvinnans handlingar som ättens, 
och hennes uppdrag för ett praktfullt smycke hedrade hela släkten.1114 Men vad talar emot att 
kvinnors mecenatskap likställdes aktiv hantverksutövning? Det var ju trots allt kvinnan som 
”skapade” metallprodukterna, närmare bestämt genom att bekosta alla resurser inklusive 
hantverkarens arbetskraft.1115 I linje med denna tankegång erbjuder det sig att tolka potentiella 
smidesredskap i kvinnors gravar som symboler för deras hantverksbragd.1116 En utmaning för 
den hantverksrelaterade diskussionen ligger onekligen i att sammanföra diskussionen kring 
familjeverkstäder med diskussionen kring kvinnornas involvering i hantverksgrenar som 
traditionellt tillräknas den manliga sfären. Nancy Wicker argumenterade för möjligheten att 
kvinnor spelade en mer aktiv roll bortom den som beskyddare. För det första känner vi till ett 
antal vikingatida kvinnor som gravlades med föremål som kunde ha relevans för 
ädelmetallssmidet.971 För det andra visar exemplen från senmedeltiden att kvinnors insats 
inom familjens verkstadsföretag kunde spränga vår traditionella bild av äktenskaplig 
”markservice”. Ibland var det rentav kvinnan som agerade verkstadsföreståndare. Dessutom 
associerades smyckestillverkning med den kvinnliga sfären, och vi känner till ett antal kvinn-
liga mästersmeder. 1117 För det tredje diskuterade Wicker några runinskrifter som kan ha 
tillverkats av kvinnor. Dessa tre rön skulle tala för möjligheten att vikingatidens kvinnor 
kunde etablera sig inom andra hantverksgrenar än vad som traditionellt betraktas som 
”kvinnosyssla”.1118 Intressant nog stöds Wickers argumentation från tre håll. Dels känner vi till 
en kvinna på det medeltida Island som bedrev ett hantverk som traditionellt räknas som ”karl-

                                                 
1112 Kap. V:3, 160 om metallernas tillgänglighet. 
1113 Jfr ibidem 161 om smyckesmedens verktyg. 
1114 Wicker 2012a, 887, 892, 898‒900. Jfr Kap. IV, 97 om Elécspännet. 
1115 Kap. V:3, 138 om Sigrid Storråda. 
1116 Jfr ibidem 155 om gravfynd. 
1117 Wicker 2012a, 898–899; idem 2012b, 34. Jfr Pesch 2012, 43. 
1118 Wicker 2012a, 884–885, jfr 892. 



 
 

En multiperspektivisk studie om figurknoppspännen av Birkatyp 
 
 

 
 

–162– 

syssla”.1119 Dels stöds Wickers argumentation av anekdoten om smedskvinnan som figurerar i 
en fantasiorienterad saga och som påstås använda sina magiska färdigheter för att skapa 
rikedomar.1120 Dels kan man inte påminna tillräckligt ofta om omständigheten att vikingati-
dens smyckesmeder levde inom en muntlig kultur där aktiva hantverkare fungerade som kun-
skapsbanker för varandra. I detta perspektiv kan även kvinnor ha bidragit till flödet av kun-
skap mellan olika verkstäder, till exempel när de giftes in i en annan ätt. 

4. Preliminära paralleller mellan diktkonst och smycke-
smide 

Detta arbete syftar till att identifiera och förklara potentiella samband mellan vikingatida skal-
ders språkbilder och smyckesmeders bildspråk. För att bereda vägen för en fullvärdig utred-
ning av temat formulerades inledningsvis ett antal stödfrågor. Avhandlingens stödfråga 1 
avsåg förutsättningarna för skaldens och smyckesmedens konstskapande.1121 Det aktuella 
kapitlet utgör en forskningshistorisk utvärdering som hjälper mig att identifiera olika slags 
paralleller mellan skaldekonst och finsmidets djurornamentik. En KONTEXTUELL PARALLELL 
ligger inom konstprodukternas användningsområde. Det är möjligt att premiären av 
gjuthantverksprodukten ägde rum inom samma sociala forum som dikten, dvs. under festligt-
rituella förtecken som skapade en liminal atmosfär samt inför en större publik. Andra 
kontextuella paralleller ligger i hantverket. Skaldedikter sågs som hantverksprodukter. I likhet 
med smedens alster kunde skaldens alster inte bara skänkas bort, utan också kvalitetsbedömas 
– t.ex. av en kollega inom den egna yrkesgruppen, av uppdragsgivaren eller av en större pu-
blik. Inom båda hantverksgrenar krävdes beskyddare för att finansiera högkvalitativa produk-
ter som gjorde det möjligt för respektive tillverkare att driva sin konst till fulländning. Om 
skalden eller smeden tvingades att splittra upp sig av ekonomiska skäl ledde detta i värsta fall 
till en produktion av lägre kvalitet. Skaldekonstens termbruk anknyter stundtals till processer 
inom metallsmidet. Att döma av de arkeologiska fynden, dekorerades metallobjekt ojämförlig 
oftare med djurornamentik än med naturalistiska bilder. Därför är det rimligt att anta att 
skaldekonstens termer som ”ristat”,1122 ”inlägg”,1123 ”inlagt”,1124 ”varvat”1125 och ”drivet”1126 
ledde vikingatida människors tankar till metallföremål prydda med djurornamentik. Synbarli-
gen genomsyrades överklassen av en idrottsbaserad ideologi som gick ut på att ädlingen 
skulle överglänsa sig själv och andra genom att skaffa sig praktiska färdigheter i ett flertal 
konstgrenar, däribland smide och skaldekonst. Utövare inom båda yrkesgrenar hade prototy-
per i den mytologiska världen. En gemensam förebild för skalden och smeden var Oden, som 
instiftade skaldekonsten och som figurerade som smyckesmed. Vid sidan av det uppträdde 
både kungasonen Völund och asagudarna som smeder; åtminstone fram tills de skapade dvär-
garna för att kunna ägna sig åt andra uppgifter. Inom litteraturen framstår skaldeyrket stund-
tals som en deltidssysselsättning. Smyckesmidets realitet krävde däremot heltid. I de flesta 
fallen var överklassens medlemmar alltså i behov av en yrkesspecialist för att få gjuthantverk 
av högsta kvalitet. Samtidigt var man föga benägen att tillerkänna mästersmeden 
hedersbeteckningen íþróttamaðr så länge personen i fråga råkade vara av låg börd. Man kan 
dock undra om bristen på erkännande ledde till att smederna avstod från möjligheten att driva 

                                                 
1119 Kap. V:3, 141 om den konstfärdiga Margrét. 
1120   Ibidem, 142 om Þórgrima. 
1121 Kap. I:3, 18 om stödfråga 1. 
1122 Rít. 
1123 Stál. 
1124 Stælt. 
1125 Hjástæltr. 
1126 Rekit. Jfr fotnot 720. 
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sina färdigheter till fulländning genom att tävla med varandra eller mot sig själva. Min studie 
kring figurknoppspännets formutveckling1127 kommer skapa ett diskussionsunderlag för denna 
fråga. Tydligen hade beskyddarna en ambivalent inställning gentemot både skalder och 
smyckesmeder, vilket berodde dels på deras intermediära samhällsställning, dels på samhäl-
lets respekt för den övernaturliga potential som man tillskrev bilden och det talade ordet, dels 
på en allmän fruktan för konstskaparnas övernaturliga inspirationskällor. Idealrelationen mel-
lan uppdragsgivare och uppdragstagare präglas i båda fallen av samma ömsesidighetsprincip 
som råder mellan beskyddare och konstskapande. Det innebär att transaktionen iscensattes 
som ett utbyte av gåvor och gentjänster. I hovskaldens fall byttes dikten mot en present, i 
smyckesmedens fall kompenserades man istället med ett s.k. smíðarkaup. Det ligger nära till 
hands att konstutövare inom båda arenorna arbetade under principen ”frihet under ansvar”, 
vilket innebär att deras suveränitet inom skapandeprocessen respekterades, samtidigt som det 
låg inom beskyddarens kompetens att godkänna eller förkasta resultatet. Samhällsutveck-
lingen under vikingatidens möjliggjorde en ny mobilitet som gagnade både skalder och sme-
der. Antagandet att både yrkesgrupperna rörde sig i Österled stöds av runinskrifter samt av 
dikter och sagor. Samtidigt säger det sig självt att verkligheten kan ha varit mycket mer kom-
plex än vad källorna ger vid handen. Av allt att döma var utbildningen inom båda konstgrenar 
inte enbart en familjeintern angelägenhet. Individens konstfärdighet befrämjades även av kon-
takten med utomstående konstutövare, som man kanske träffade inom ramen för sin 
hantverksutbildning. Källorna ger vid handen att representanter för båda könen uppträdde som 
uppdragstagare och uppdragsgivare. Vi vet att kvinnor fungerade som skaldens beskyddare 
och att de därför kunde bli föremål för hyllningsdikter. Formellt sett tog kvinnan emot hyll-
ningen i egenskap av representant för sin ätt. Även vad det gäller smyckesmidet kan vi räkna 
med möjligheten att kvinnor ur eliten initierade produktionen av praktsmycken å ättens väg-
nar. Ingen ifrågasätter att den enskilda kvinnan kunde ha en egen agenda. Dock måste man 
fråga sig om hon kunde vara öppen med detta eller om hon behövde framställa sitt handlande 
som ett tillvaratagande av ättens intressen.1128 Slutligen bör det noteras för båda konstgrenar 
att rollen som uppdragsgivare och beskyddare kunde fyllas av ett kollektiv, t.ex. av ett poli-
tiskt organ i form av en folkförsamling, i stället för en enskild individ. I fråga om VISUELLA 
PARALLELLER mellan skaldediktning och smide kan man hänvisa till den senvikingatida dikten 
Øxarflokkr. Inom ramen för denna ekfras målas bilden av en yxa med drakslingor och inlägg-
ningar i guld och silver som råkar ha motsvarigheter i det arkeologiska materialet från samma 
epok (jfr Citat 4 & Fig. 10).1129 Vid sidan av nyss nämnda paralleller existerar också en signifi-
kant DISKREPANS mellan skaldediktning och smyckesmide. Dikter associeras tydligt med skal-
den och betraktas som ett resultat av personens finurlighet. Efter min ingående granskning av 
forskningshistoriken är det emellertid på intet sätt säkerställt att vikingatidens människor 
associerade det färdiga smycket i första hand med smedens konstfärdighet istället för med 
uppdragsgivarens kompetens, som möjliggjorde dess tillverkning. 

                                                 
1127  Kap. VII. 
1128 Jfr Evers 2004 om hetserskan inom den norröna litteraturen. 
1129  Dikten återges i Kap. II:3, 39. 
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I Kap. VI introducerar jag metoder för att besvara avhandlingens tre stödfrågor och att uppnå 
en ny förståelse av fenomenet ”figurknoppspänne”. Metoderna bygger på resonemangen 
avseende teori och metodologi som gjordes i Kap III samt resonemangen avseende olika 
undersökningsperspektiv från forskningshistoriken som gjordes i Kap IV. Somliga metoder 
äger relevans för Kap. VII där jag upprättar spännetypologier och utför en kvalitetsrelaterad 
analys av undersökningsmaterialet. Andra metoder implementeras i mina sociosemiotiska 
analyser i Kap. VIII. En metod avser valideringen av individuella bildläsningar som utgör 
utgångspunkten för samtliga bildrelaterade resonemang. Två andra metoder tillämpas i Kap. 
IX, närmare bestämt vid trianguleringen av delstudierna samt vid visualiseringen av den GT-
baserade forskningsprocess som präglar mitt multimetodbaserade undersökningsupplägg. 

1. Utredningsstrategi 
Det är studiens målsättning att identifiera och förklara eventuella paralleller mellan skaldens 
språkbilder och smyckesmedens bildspråk, närmare bestämt genom en teori som tas fram med 
hjälp av en GT-baserad undersökningsstrategi. För att uppnå ändamålet formulerades tre 
stödfrågor.1130 STÖDFRÅGA 1 handlar om kreativa förutsättningar för formgivningen av 
figurknoppspännets bilddekor. Stödfrågans kognitiva dimension behandlas på två sätt. Dels 
genomför jag en typologisk utvecklingsanalys i Kap. VII. Analysen syftar till att klarlägga 
flödet av bildrelaterade designidéer inom och mellan spännekategorierna. Dels genomför jag i 
Kap. VIII en ikonografisk tolkning som anknyter till bildvetenskapens ikonologiska metod. 
Tolkningen syftar till att uppnå en principiell förståelse av bildfigurernas konceptuella 
konnotation ‒ dvs. deras symboliska budskap. Stödfrågans kontextuella dimension behandlas 
genom den andra typologiska analysen i Kap. VII. Denna syftar till att attribuera enskilda 
spännen till olika tillverkningstraditioner. Därigenom klarlägger jag hur bildformgivare som 
varit verksamma i skilda sociala sammanhang påverkades av varandras bildspråk. Stödfrågans 
visuella dimension behandlas i Kap. VIII genom ännu en ikonografisk tolkning. Denna 
fokuserar på bildtecknens narrativa konnotation ‒ dvs. bildberättelsen. STÖDFRÅGA 2 rör olika 
spännens sociala sammanhang, och har sålunda en kontextuell dimension. Frågan behandlas i 
Kap. VII genom en föremålsorienterad utredning med fokus på bildbärarnas kvalitet. 
Forskningens traditionella tolkningsparadigm associerar bruksföremålens olika 
kvalitetsgrupper till olika användare som tillhörde olika samhällsgrupper. Genom att 
kombinera kvalitetsklassificeringen med mina insikter om flödet av bildrelaterade designidéer 
mellan olika spännen erhåller jag en fingervisning om huruvida samhällsgruppernas 
bildbaserade diskurser påverkade varandra ‒ dvs. om det går att urskilja någon dominant 
influens. STÖDFRÅGA 3 kretsar kring visuella yttranden som kan spåras i figurknoppspännets 
dekor. Frågans kognitiva dimension behandlas genom en sociosemiotisk resursanalys i Kap. 
VIII. Resursanalysen kartlägger hur spännenas formgivare använde sig av dekoren för att 
förmedla sin version av verkligheten, för att möta mottagaren och för att ge struktur åt olika 
visuella uttrycksmedel. Därigenom besvaras frågan om smedernas gemensamma medium 
uppfyller de principiella förutsättningarna för att skapa texter. Den visuella dimensionen av 
stödfrågan behandlas på trefaldigt sätt i Kap. VIII. Först försöker jag på ikonografisk grund 
att tolka spännedekorens bildsymboler och bildberättelser. Sedan kartlägger jag sådana 
bildfigurkombinationer som blivit rekontextualiserade ‒ dvs. bildbaserade yttranden som blev 
accepterade och repeterade av bildformgivare som var verksamma i olika sociala kontexter. 
Slutligen gör jag ett logografisk tolkning av spännedekoren, med hjälp av kenningbaserade 
figurkombinationer. 

                                                 
1130 Kap. I:3, 17–18 om huvud- och stödfrågor. 
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Materialval och terminologi 
Typologier som baseras på bildstudier utmynnar lätt i felaktigheter. För att göra fenomenet 
”figurknoppspänne” rättvisa krävs autopsier på originalföremål. Materialgenomgången visar 
att somliga spännen lämpar sig bättre för stödfrågorna än andra. Till den sämre lämpade 
gruppen räknas figurknoppsprydda rundspännen med anknytning till Birkaserie II:B. Deras 
antal är nämligen ganska lågt, och i samband med mina pilotstudier1131 har jag inte heller 
identifierat potentiella traditionssamband med andra spännekategorier – med undantag för ett 
rundspänne från Jämjö som verkar associera till det likarmade figurknoppsspännet från 
Eléc.1132 Till den grupp som lämpar sig bättre hör runda figurknoppspännen med anknytning 
till Birkaserie II:A. Dels är antalet spänneexemplar större. Dels uppvisar exemplaren i serien 
dekormässiga likheter med två andra spännekategorier, närmare bestämt stora rundspännen 
utan figurknoppar som räknas till samma serie samt likarmade figurknoppspännen tillhörande 
Birkaserie IV:A och IV:B.1133 Mitt samlade material är alltför begränsat för en kvantitativ stu-
die, men det lämpar sig väl för en kvalitativ studie i enlighet med principerna inom datagrun-
dad teoribildning.1134 Dock erbjuder materialet inget perfekt underlag för statistiska analyser. 
Vidare medför mellersta vikingatidens symmetriideal att en och samma bildrelaterad design-
idé upprepas på en och samma bildbärare. I min statistiska analys räknas varje typ av bildfigur 
endast en gång per spänne oberoende av hur ofta den återkommer inom den symmetriska 
kompositionen. Somliga designidéer överlevde i flera upplagor (p.g.a. vikingatidens masspro-
duktion), andra enbart som solitärer. Med tanke på materialets bristande representativitet, räk-
nar jag varje designidé bara en gång, oberoende av hur ofta den materialiseras. Därför räknas 
spännetypernas respektive dekorschema i det följande mot de enskilda spännenas individuella 
dekor.1135 

En av utmaningarna med min forskningsuppgift ligger i att kombinera olika vetenskapliga 
terminologier. I somliga fall har jag anpassat en potentiellt missvisande terminologi till det 
svenskt språkbruk1136 i andra fall avvikit från en etablerad terminologi1137 och i åter andra fall 
följt etablerade konventioner inom andra forskningsdiscipliner, trots att det leder till en brokig 
skriftbild.1138 

2. Spänneautopsier 
Som diskuterats tidigare är termen ”massprodukt” missvisande.1139 Vikingatidens designidéer 
materialiserades inte med hjälpa av industriella metoder. Till följd av smedens manuella ar-
bete avviker även spännen som tillverkats med hjälp av en och samma modell på detaljnivå. 
Därför har det varit erforderligt att genomföra autopsier på alla tillgängliga spänneexemplar, 
oberoende om de nu tillräknas samma eller olika typer. Utgångspunkten till min analys av 
fenomenet ”figurknoppspänne” utgörs av autopsin, dvs. den ingående skärskådningen av en-
skilda objekt, stundtals med moderna hjälpmedel såsom mikroskop och 3D-laserskanning. 
Mina autopsier1140 syftar till att identifiera index från undersökningsobjektens tillverknings-
                                                 
1131 Kap. IV:2, 84–100 om figurknoppspännets forskningshistorik inklusive litteratur. 
1132   Ibidem 86‒87 inklusive litteratur om Eléc (App. III:1.1.23) och Jämjö-B (App. III:1.2.28). 
1133 Kap. I:2, 12‒14 om figurknoppspännen. 
1134 Kap. III:1, 49‒53 om GT. 
1135 Jfr typdefinitionerna i App. II. 
1136  Jfr t.ex. Kap. VI:4, 203 om förväntansrealisering. 
1137  T.ex när jag återgår till Panofskys ursprungliga terminologi genom att beteckna hans bildvetenskapliga 

metod som ikonologisk istället för ikonografisk. Jfr Kap. III:2, 54. 
1138  T.ex. i fråga om kognitiva begreppsfält och kenningsmodeller. I överensstämmelse med konventionerna 

inom de kognitiva vetenskaperna återges dessa i versaler. 
1139 Kap. V:3, 152 om maskinell massproduktion. 
1140  Jfr App. III:1. för autopsiprotokoll. 
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Fig. 18. 

 

och användningshistoria. Här öppnar 3D-modeller för innovativa analysstrategier som skulle 
ha varit svåruppnådda eller rentav ogenomförbara med traditionella medel.1141 Därför har alla 
relevanta spännen överförts till den virtuella sfären med hjälp av 3D-laserskanning. 
Experimentell arkeologi erbjuder metoder för att rekonstruera forntida handlingskedjor med 
hjälp av moderna analogier. Men detta är extremt tidsödande1142 och har inte kunnat genomfö-
ras för att skapa tolkningsmodeller för indexen i fråga. Min tolkning av originalspännenas 
olika index bygger därför i regel på rekonstruerade handlingskedjor som återges inom forsk-
ningslitteraturen. Följande avsnitt har två syften ‒ att bekanta läsaren med tillverkningstek-
niska fenomen och att ge en fingervisning om hur återkommande index hos metallspännen 
tolkades inom ramen för det aktuella arbetet.1143 Beskrivningen följer smyckesmedens arbets-

                                                 
1141  T.ex. volym- och densitetsberäkningar, virtuella tvärsnitt genom arkeologiska föremål i syfte att klarlägga 

dolda samband samt storleksjämförelser genom att överlappa olika modeller. 
1142  Jfr Kap. IV:2, 94‒96 om mina arkeologiska gjutexperiment. 
1143  Jfr autopsiprotokollen i App. III:1. samt kartläggningen av tekniska fenomen i App. IV. 
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plan vid tillverkningen av ett spänne,1144 men gör varken anspråk på fullständighet eller 
allmängiltighet.1145 

Mjukmodellfasen 
Den period då spännedesignen materialiserades i form av en mjukmodell betecknas här som 
MJUKMODELLFAS. Det existerar alternativa termer i litteraturen, däribland ”vaxspännefas”1146 
som är något vilseledande. För det mesta känner vi inte till modellmaterialets exakta samman-
sättning. Därför borde man hellre tala om ”mjukspännefasen”. Men även den termen är 
problematisk. Förutom en platshållare för det framtida metallspännet kan modellen nämligen 
också bestå av platshållare för GJUTTEKNISKA FUNKTIONSANORDNINGAR i form av ingöt och 
gjutkanaler m.m., vars spår brukar avlägsnas från gjutprodukten. Fördelen med en mjukmo-
dell av gjutsystemet är att det tillåter smeden att göra kvalificerade uppskattningar om 
metallåtgången vid gjutningen. Alternativt är det också möjligt att skapa ett ingöt under gjut-
formsfasen. Många figurknoppspännen är komplexa, och det är tänkbart att enskilda delar hos 
det enskilda mjukspännet går tillbaka på olika sorters förlagor. SCHABLONER kopieras på fri 
hand, MODELLER genom formtagning. Med FORMTAGNING menas att modellen pressas i lera 
för att tillverka ett avtryck. Vi kan skilja mellan två sorters modeller. Med HÅRDMODELL avses 
en förlaga av ett beständigare material som tillåter upprepad avformning utan att 
renoveringsbehov uppstår. Med RENOVERING menas att smyckesmeden modifierar modellens 
form. MJUKMODELLEN renoveras något lättare, men är mindre slitstark. Renoveringen kan ske 
på olika sätt. T.ex. kan smyckesmeden avlägsna eller påföra detaljer (exempelvis genom att 
kleta på mjukmodellsmaterial). Formtagning från en modell kan ha två syften. Antingen an-
vänds själva avtrycket som GJUTFORM, eller så brukas avtrycket som mellanform. Med det 
menas att smyckesmeden fyller kaviteten med ett plastiskt modellmaterial (t.ex. smält vax). 
En sådan gjutprodukt betecknas som EFTERMODELL. SAMMANSATTA EFTERMODELLER tillkom-
mer på två sätt. För det första kan man tillverka spännets delar utifrån olika hårdmodeller för 
att sedan foga ihop eftermodellerna till en färdig modell. För det andra kan man begränsa 
insatsen av eftermodeller till utvalda föremålspartier och skulptera resten på fri hand, eventu-
ellt med stöd i en schablon. Oavsett vilket, torde sammansatta eftermodeller leda till att snar-
lika gjutprodukter varierar sinsemellan i fråga om deras olika avsnitt. 

Undersökningsrelevanta reflexioner 
Om två jämförbara metallspännedelar matchar varandra nära nog exakt i fråga om gjutna 
dekordetaljer och dekorens knutpunktdistanser, rör det sig troligen om ett fall av MODELL-
IDENTITET. Om olika spännen har jämförbara delar med identiska knutpunktdistanser samti-
digt som spännedelarnas gjutna dekor realiserades med signifikanta avvikelser, räknas 
spännedelarna till samma DIMENSIONSGRUPP. Avvikelserna kan förklaras på två sätt. Dels är 
det möjligt att smyckesmeden tillverkade eftermodeller med hjälp av samma modell för att 
sedan underkasta dekoren en RETUSCHERING antingen i spännets mjukmodellfas eller i den 
därpå följande metallfasen. För det andra är det möjligt att metallspännedelarna i fråga 
tillverkades med samma modell, men vid olika produktionstillfällen, varemellan smeden gjort 
en RENOVERING. Den sistnämnda förklaringen är synnerligen rimlig om en av dekorvarian-
terna upprepas på samma spänne eller hos olika spänneexemplar, dvs. som två materialise-
ringar av en och samma DEKORTYP. Om två jämförbara metallspännedelar har en gjuten de-
                                                 
1144  Jfr Kap. III:3, 61‒62 om skillnaden mellan strategiska åtgärder och tillverkningstekniska varianter. 
1145  Om inget annat anges bygger redogörelsen i Kap. VI:2. på följande: Theophilus Presbyter De di versis 

artibus bok 3, kap. 30–31, 61; Oldeberg 1966, 79–118; Thunmark-Nylén 1983, 7–22; idem 2006, 386–390; 
Ravn Hedegaart 1994; Lønborg 1998, 16–32. 

1146  Jfr t.ex. följande: Thunmark-Nylén 1983; Neiß 2009b. 
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sign som är nära nog identisk, samtidigt som knutpunktdistanserna hos en av dessa råkar vara 
mindre, förmedlades designidén troligen genom formtagning. Formtagningen skedde antingen 
i syfte att erhålla en ny gjutform eller att skapa en mellanform. Bjarne Lønborg förklarade 
minskningen mellan förlaga och kopia genom smedens hjälpmedel i form av lera och 
mjukmodellmaterial som krymper när de hårdnar.1147 Om två jämförbara metallspännedelar 
uppvisar en gjuten design som avviker något i fråga om detaljutförande och knutpunktdistan-
ser, har den aktuella designen reproducerats genom en KOMBINATION av FORMTAGNING och 
RETUSCHERING. I detta fall förmedlades designidén antingen direkt (dvs. genom formtagning 
på ett metallspänne) eller på omvägar (dvs. med hjälp av en eller flera renoverade modeller). 
Bruk av en renoverad modell förefaller extra rimligt om den ändrade designen återkommer i 
flera upplagor antingen på ett och samma spänne eller hos olika spänneexemplar. När olika 
delar av en karvsnittsdekor överensstämmer i fråga om bildfigurernas knutpunktdistanser 
samtidigt som avstånden mellan bildfigurerna varierar signifikant, är det rimligt att de 
tillverkades med hjälp av en gemensam SCHABLON. 

Gjutformsfasen 
Den fas då gjutformen tillverkades kallas GJUTFORMSFAS. 

Odelade och delade gjutformar 
Det finns två grundläggande varianter av gjutformar. ODELADE GJUTFORMAR uppstår när 
smyckesmeden kapslar in sin mjukmodell i gjutlera för att sedan avlägsna modellen genom 
upphettning. Hos DELADE GJUTFORMAR avlägsnas modellen mer eller mindre intakt från 
gjutformen, dvs. innan smeden sätter ihop formens halvor till en färdig gjutform. Delade gjut-
formar görs på många sätt. Jag begränsar min framställning till tre scenarier som låter sig 
kombineras. I alla tre fallen tillverkar smeden bottenplattan till ett spänne: 

SCENARIO A. – Smeden förfogar över en hårdmodell som ska kopieras i sin helhet (dvs. inklu-
sive fästanordningar i form av nålfäste, nålhållare och upphängningsögla). Gjutformstillverk-
ningen går till så att smeden pressar hårdmodellens framsida i en bit ner i gjutleran för att 
skapa gjutformens främre halva. Sedan lägger smeden på ett släppmedel och upprepar samma 
procedur för baksidan. När gjutformshalvorna har torkad något, avlägsnas hårdmodellen. Ef-
ter det sätter smeden gjutformshalvorna ihop till en gjutform, tätar springan och kompletterar 
den färdiga gjutformen med gjuttekniska anordningar (däribland ingötet). 

SCENARIO B. – Smeden förfogar över en modell, men kopierar enbart modellens framsida 
inklusive dekor. I likhet med föregående scenario påbörjas tillverkningen av gjutformen när 
smeden pressar modellens framsida i en bit gjutlera. På så vis skapas gjutformens främre 
halva. I nästa steg fyller smeden kaviteten i den främre gjutformshalvan med ett tunt lager 
modellmaterial. Modellmaterialet bildar stommen till en mjukmodell som föreställer spännets 
bottenplatta. I det tredje steget förser smeden mjukmodellens baksida med platshållare av 
mjukmaterial som föreställer spännets fästanordningar. I det fjärde steget täcks mjukmodel-
lens baksida inklusive fästanordningar med ett nytt lager gjutlera. På detta vis skapas gjutfor-
mens bakre halva. 

SCENARIO C. – Smeden arbetar i enlighet scenario B, men tillverkar inte mjukmodeller för 
olika fästanordningar. Istället täcker smeden bottenplattans nakna baksida med gjutlera och 

                                                 
1147  Som han förutsatte vara vax. Som resultat räknade han med en krympningsfaktor på 6% per kopiering; 

Lønborg 1998, 24–25. 
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lägger gjutformen på tork. Efter att gjutformens halvor har blivit stabila genom torkning, lyf-
ter smeden bort på den bakre gjutformshalvan och förser dess insida med ett antal mindre 
kaviteter i form av ett nålfäste, en nålhållare och en upphängningsögla). 

Av allt att döma medför valet mellan odelad och delad gjutform olika för- och nackdelar. 
Fördelen med delade gjutformar är tvåfaldig. För det första kan skarven mellan gjutformshal-
vorna avleda gjutgaser.1148 För det andra kan smeden mångfaldiga sin designidé på ett sätt som 
sparar både tid och mjukformsmaterial. Delade gjutformar är dock inte fria från nackdelar. För 
det första krävs det att modellen saknar kaviteter då den annars fastnar i leran. För det andra 
kan gjutformen deformeras när smeden avlägsnar modellen ur den halvtorkade formleran. För 
det tredje förblir gjutformsmaterialets relativt enhetlig istället för att bestå av olika skikt, och 
det kan påverka gjutresultatet. Detta leder oss till fördelarna med odelade former. För det för-
sta ges smeden tillfälle att påföra olika skikt av gjutformsmaterial som har olika sammansätt-
ningar. I förlängningen innebär detta möjligheten att styra gjutförloppet i en önskad riktning. 
Så ligger det nära tillhands att först täcka mjukmodellen med ett tunt lager finkornig gjutlera 
(som ger metallspännet den välbehövliga detaljskärpan) och att sedan inkapsla helheten i en 
magrad gjutlera (som ger gjutformen stabilitet och som minskar på gastrycket vid gjutningen). 
Nackdelen med odelade former är att mjukmodellen förstörs genom uppvärmning och att den 
kan efterlämna organiska rester i formen som stör metallgjutningen. Inom litteraturen beteck-
nas odelade gjutformar gärna som ”förlorade former”. Det beror på att de har en tendens att 
fragmenteras kraftigt när smeden tar fram gjutprodukten, till skillnad från delade former. 
Anledningen till den bättre bevarandegraden hos den sistnämnda gruppen tycks vara tvåfal-
dig. Dels äger gjutprodukten en form med bra släpförmåga, vilket utgjorde grundförutsätt-
ningen för en lyckad formtagning från modellen. Dels har formen materialsvagheter i skarven 
mellan halvorna som befrämjar en gynnsam sprickbildning.1149 

Tygstruktur 
Ibland uppvisar metallspännet en textilstruktur på baksidan. Inom forskningen lanserades 
olika hypoteser som förklarar hur det kan komma sig: 

HYPOTES A. – Tygbiten stabiliserar mjukspännet under tillskärningen av dekoren. Smeden 
placerar ett tunt och fuktigt tygstycke på en bädd av lera för att i nästa steg täcka tyget med ett 
lager av vax som förses med dekor.1150 

HYPOTES B. – Tygbiten är en platshållare som säkerställer att bottenplattans gjutgods inte blir 
för tunn. Som ett första steg skapar smeden gjutformens främre halva. I det andra steget place-
rar man en tygbit i dess kavitet. I det tredje steget täcks tygbiten med ett nytt lager gjutlera 
som bildar gjutformens bakre halva. När gjutformens halvor har blivit stabila genom torkning, 
avlägsnas tygbiten mellan formhalvorna, och formen görs klar för gjutning.1151 En tänkbar för-
del med det här upplägget är att tygbiten efterlämnar en formskarv med bra ventilfunktion un-
der gjutningen. 

HYPOTES C. – Tygbiten används för dekorativa syften. Strukturen tillkommer antingen i enlig-
het med scenario A eller scenario B, dock fyller tyget inte någon tillverkningsrelaterad funk-
tion, utan förser gjutprodukten med en dekorativ baksida.1152 

                                                 
1148  Ibidem 17. 
1149  Jfr Zachrisson 1973, 43. 
1150  Oldeberg 1963, 17; idem 1966, 89. 
1151  Idem 1963, 8–9; Jansson 1985, 117. 
1152  Oldeberg 1963, 17. 
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De tre hypoteserna har varit föremål för intensiva diskussioner. Andreas Oldeberg ansåg att 
vikingatidens smyckesmeder kunde göra sig kvitt tyget genom att bränna formen, medan 
Inger Zachrisson anmälde tvivel på metodens genomförbarhet. Som ett alternativ till bränning 
pläderade Oldeberg för möjligheten att smyckesmeden avlägsnade tyget ur formen medan ty-
get och leran var fuktiga.1153 Bjarne Lønborg pläderade istället för möjligheten smeden dränkte 
tygbiten i flytande vax, i syfte att göra den lätt att avlägsna efter att gjutformen torkat.1154 Om 
mjukspännet saknar platshållare för gjutsystemet står det smeden fritt att göra en sista 
komplettering under gjutformfasen (exempelvis genom att karva ingötet i den färdiga gjutfor-
men). 

Undersökningsrelevanta reflexioner 
Praktisk erfarenhet visar att vax har en tendens att sudda ut tygstrukturen. Därför kan man 
undra om tygstrukturen bevarades tack vare av alternativa släppmedel såsom olja eller dylikt. 
Suddiga textilstrukturer uppstår när man använder grov gjutformslera eller när tyget suger åt 
sig alltför mycket mjukmodellmaterial. En skarp textilstruktur tyder på att smeden täckte tyget 
med ett lager finkornig lera. 

Gjutfasen 
Under gjutfasen hettas gjutformen upp och fylls med flytande metall. För en lyckad gjutning 
behöver smeden först befria gjutformen från resterande mjukmodellmaterial och från fukt. 
Båda resultaten åstadkommer man lämpligast genom att torka och sedan upphetta leran. I 
anslutning till detta UPPVÄRMANDE kan man antingen passa på att hälla ut den smälta modell-
massan ur gjutformen, eller så låter man den brinna upp. Därför betecknas denna teknik 
ibland som ”förspillt vax”.1155 Men termen är mindre lämpad när det råder osäkerhet ifråga om 
gjuthantverkets tillgång till vax.1156 Vid själva GJUTNINGEN fylls tomrummet i gjutformen med 
flytande metall. Vid gjutning av silver och kopparlegering behöver smeden vidta vissa åtgär-
der för att säkerställa att metallen fyller upp spännekaviteten in i minsta vrå. För det första 
gäller det att skapa det erforderliga gjuttrycket.1157 För det andra behöver gjutformen hettas 
upp för att förhindra att metallen stelnar i förtid. Annars är risken överhängande att 
gjutprodukten förlorar detaljskärpa och i värsta fall hela partier. 

Efterbearbetnings- och monteringsfasen 
Efterbearbetningsfasen inleds då man avlägsnar det kallnade metallspännet från gjutformen. 
Efter det får smeden tillfälle att behandla spännets yta. Man kan förädla ytan med hjälp av 
ciselering, putsning, retuschering och punsdekor, samt vitkokning, brännförgyllning och 
niellering. Ciselering, retuschering och putsning syftar till att avlägsna gjutrester, att kompen-
sera för eventuella gjutfel och polera metallspännets yta. Vid vitkokning upphettar man 
silverföremålet för att se till att kopparn inom silverlegeringen reagerar med luftburet syre och 
svavel. Korrosionsprodukterna avlägsnas sedan i ett syrabad, vilket innebär att spännets får en 
starkare silverlyster. Avslutningsvis förtätar smeden den nya ytan på mekanisk väg.1158 Även 
spännen av kopparlegering kan göras silverglänsande, antingen genom förtenning eller 
försilvring. Försilvring innebär exempelvis plätering, saltbakning, vitkokning eller möjligen 
                                                 
1153  Ibidem, 5–6. 
1154  Lønborg 1998, 22–23. 
1155  Á cire perdue. 
1156  Jfr Kap. V:3, 147 om substitut för bivax. 
1157  T.ex. genom att fylla formen med den dubbla mängden gjutmetall i förhållande till det tilltänkta 

metallspännet. Vänligt påpekande av Jakob Sitell i Stockholm. Jfr Kap. V:3, 147 med fotnot 960. 
1158  Wolters 2006a, 253–254. 
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en kombination därav.1159 Vid brännförgyllning täcks spännets yta (som kan bestå av silver el-
ler en kopparlegering) med ett amalgam bestående av guld och kvicksilver. Föremålet upphet-
tas så att kvicksilvret förångas och guldet fastnar på den underliggande metallen. Därefter put-
sas den nya ytan till högglans. Niellering innebär att finsmeden graverar föremålet för att se-
dan svärta fördjupningarna med en smält massa bestående av silver, koppar, bly och svavel. 
De nyss beskrivna arbetsmomenten utgör tillverkningstekniska varianter som kan varvas med 
arbetsmoment som räknas till monteringsfasen. Termen betecknar fasen då spännet sätts ihop 
till en funktionsduglig helhet. I förbindelse med monteringen behöver smeden perforera vissa 
spänneavsnitt med hjälp av en borr. KNOPPMONTERING kan gestalta sig på olika sätt. Somliga 
knoppar har platta flikar som ska fästas mot bottenplattan med hjälp av en lös nit. Andra har 
medgjutna monteringsstift på undersidan som träs genom hålen i bottenplattan. Sedan fäster 
man stiften från spännets baksida med hjälp av puns och hammare. Ifall knoppen har s.k. 
dubbelstift kan man istället passa på att böja stiften åt motsatta håll. Innan spännet tas i bruk, 
gäller det att göra klart dess FUNKTIONSANDORDNINGAR. Upphängningsöglan och nålfästets 
flikar borras upp. Hålet i upphängningsöglan förses med en metalltråd som böjs till en ring. 
Hålen i nålhållarens flikar används till en annan metalltråd som håller spännenålens huvud på 
plats. Ifall spännets nålhållare består av en enkel flik, kan denna böjas till en tunnel eller filas 
till en krok. 

Från autopsi till tolkning 
Det främsta syftet med mina spännestudier är att uppnå en djupare förståelse av de kreativa 
förutsättningarna som rådde när olika smeder designade bilddekoren. Hur förändras smeder-
nas bildbaserade yttranden under tidens gång? Och finns det tecken på en överföring av idéer 
mellan olika spännedesigner? ‒ För att erhålla svar jämförde jag dekoren hos alla tillgängliga 
spännen. När jämförelsen visade att två eller fler bildbärare materialiserar en liknande bildidé, 
analyserade jag bildbärarnas tillverkningsteknik i förhoppning om att identifiera tillverknings-
tekniska index som kunde förklara uppkomsten av likheter (och eventuell också av skillnader) 
i detaljutförandet. Allt som allt har jag kunnat identifiera över sexhundra bildbaserade 
överensstämmelser mellan olika spänneexemplar som behövde förklaras från fall till fall. 
Dialogen med materialet har lett mig till följande förklaringar:1160 

- Bildidén överfördes från ett annat metallspänne med hjälp av formtagning.1161 

- Bildidén överfördes från ett annat metallspänne med hjälp av formtagning, samtidigt som 
man retuscherade eftermodellens bilddetaljer.1162 

- Bildidén överfördes från ett annat metallspänne genom formtagning via ett eller flera 
mellanled som inkluderade minst en eftermodell där man retuscherade en eller fler 
bilddetaljer.1163 

- Bildidén överfördes från ett annat metallspänne genom formtagning, men utan att man 
retuscherade eftermodellens bilddetaljer.1164 

                                                 
1159  Jfr följande: idem 2006a; idem 2006b; Kresten & Hjärthner-Holdar & Harryson 2001, 33–34, 47. 
1160  Detaljerade förklaringar och exempel ges i App. VIII. Av utrymmesskäl komprimeras denna analys i en 

egen tabell som redogör för detaljobservationerna och deras respektive förklaring i den utsträckning som 
tillverkningstekniska index tillät någon tolkning. 

1161 App. VIII–Tabell 2 – förklaring nr 1. 
1162   Ibidem förklaring nr 2. 
1163   Ibidem förklaring nr 3. 
1164   Ibidem förklaring nr 4. 
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- Bildidén överfördes från ett annat metallspänne genom partiell formtagning.1165 

- Bildidén förmedlades genom en schablon som användes i förbindelse med 
frihandsskulptering.1166 

- Bildidén överfördes från ett annat metallspänne med hjälp av en nytillverkad schablon 
som användes i förbindelse med frihandsskulptering.1167 

- Bildidén överfördes genom frihandskopiering.1168 

- Bildidén förmedlades genom en gemensam mjuk- eller hårdmodell.1169 

- Bildidén förmedlades genom en gemensam mjuk- eller hårdmodell, samtidigt som man 
retuscherade eftermodellens bilddetaljer.1170 

- Bildidén förmedlades genom en gemensam mjukmodell som renoverades mellan 
användandet.1171 

- Bildidén förmedlades genom en hårdmodell som nytillverkades genom formtagning, 
samtidigt som man retuscherade eftermodellens bilddetaljer.1172 

3. Typologiska analyser 
Forskningshistoriken i Kap. IV visar med all tydlighet att analyser som utgår från samma bild-
material, men som bygger på olika metoder med olika teoribakgrund, ger avvikande resultat. 
Inom den äldre diskurstraditionen kring djurornamentiken kan man avläsa åtta tendenser. Det 
rör sig om det evolutionistiska antagandet att dekorrelaterade designidéer är dömda att 
degenerera, om forskarnas strävan att dela upp materialet i klart avdelade stilgrupper, om en 
obefogad optimism i fråga om dekoren som typologiskt riktsnöre, om avsaknaden av en 
enhetlig stildefinition och enhetliga metoder för avgränsandet av olika stilgrupper, om 
uppblandningen av motiv- och stilbegreppet, om forskarnas ointresse för sambandet mellan 
bild och bildbärare, om en marginalisering av hantverkaren som formgivare av dekoren samt 
om forskarnas preferens att fokusera på form i stället för innehåll. Några av dessa tendenser 
kom att påverka forskningens syn på fenomenet ”figurknoppspänne”.1173 Diskussionen i de 
föregående kapitlen ledde till tre insikter som blir vägledande för mina spännestudier. För det 
första avgör alltid den aktuella forskningsfrågan vilka mönster i undersökningsmaterialet som 
uppfattas som relevanta. För det andra kan typologiska seriationer upprättas för diverse 
ändamål, t.ex. för att attribuera figurknoppspännen till olika tillverkningstraditioner, för att 
ordna dem i en relativkronologisk följd eller för att kvalitetsbestämma dem, i förhoppning om 
att kunna sålla fram ett mönster med social relevans.1174 För det tredje äger 
tillverkningstekniska handlingskedjor stundtals betydelse när man upprättar typologier. När 

                                                 
1165    Ibidem förklaring nr 5. 
1166    Ibidem förklaring nr 6. 
1167    Ibidem förklaring nr 7. 
1168    Ibidem förklaring nr 8. 
1169    Ibidem förklaring nr 9. 
1170    Ibidem förklaring nr 10. 
1171    Ibidem förklaring nr 11. 
1172    Ibidem förklaring nr 12. 
1173 Kap. IV:1–2, 73–75, 84–85, 86 om olika undersökningsperspektiv inom forskningshistoriken. 
1174 Kap. III:3, 60‒62 om typologiserandets ändamål. 
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allt kommer omkring karakteriseras vikingatidens gjuthantverk nämligen inte bara av råvaror, 
verktyg och färdiga hantverksprodukter, utan också av hantverksprocesser. Hantverkarens 
handlingskedjor bygger i sin tur på kunskaper, färdigheter och värderingar. Under sin 
utbildning till smed införlivar lärlingen olika handlingskedjor i sin egen habitus.1175 
Pilotstudierna på figurknoppspännet visade att typologiska kartläggningar bidrar med värde-
full information om man vill komma underfund med mekanismerna bakom bildbaserade 
designöverföringar inom olika tillverkningstraditioner och däremellan.1176 Men för detta ända-
mål behöver undersökaren åstadkomma tre ting – att kartlägga spänneseriernas utveckling, att 
implementera en kvalitetsindelning och att attribuera spännematerialet till en eller flera 
tillverkningstraditioner. Vid mina typologiska seriationer begagnar jag mig av en intuitiv me-
tod där indelningen sker på grundval av monotetiska kriterier. Eftersom stilistiska fenomen är 
opålitliga tidmätare, upprättas undersökningens kronologiska ramverk i första hand med hjälp 
av tekniska fenomen och i andra hand utifrån dekorrelaterade fenomen. Eftersom figurknopp-
spännet associerar till olika spännekategorier ligger det nära tillhands att först kartlägga 
bildbärarnas och bildernas utveckling spännekategori för spännekategori och sedan i en 
kategoriöverskridande undersökning. Vid kartläggningen av motivöverföringen i en och 
samma spännekategori spelar attributiva undersökningar en underordnad roll. Här talar 
bildbärarnas gemensamma allmänform nämligen redan för antagandet att visuella 
överensstämmelser är resultat av ett designrelaterat idéflöde. Däremot ökar attributionens 
relevans i den kategoriövergripande undersökningsdelen. När en och samma bildidé förverkli-
gas både på ett rundspänne och ett likarmat spänne är sambandet inte är lika uppenbart. Där-
för blir det önskvärt att klarlägga eventuella traditionssamband. Dessutom äger uppdelningen 
i tillverkningstraditioner relevans för min senare frågeställning om figurknoppspännets 
bildkompositioner utgör en genre inom sociosemiotikens bemärkelse.1177 

Attribuerande analys 
Attribueringen av enskilda spänneexemplar bereder vägen för min kontextualisering av under-
sökningsmaterialet. Till skillnad från t.ex. Gotlands dosspännen1178 associerar fenomenet 
”figurknoppspänne” inte till en välavgränsad regional tradition. Därför nöjer jag mig med 
förstudiernas resultat och avstår från möjligheten att fördjupa frågan om figurknoppspännets 
tillverkningsplatser. När det blir tal om proveniens, avses därför (om inget annat uppges) till-
verkningstraditionen. 

Handlingskedjans potential 
Vikingatidens smyckesmeder följde troligen inte någon allmängiltig plan då de tillverkade 
sina spännen, och jämförbara resultat kunde uppnås på olika vägar.1179 Tillverkningsprocessen 
bestod av två sorters arbetsmoment. STRATEGISKA ÅTGÄRDER var obligatoriska arbetsmoment 
som alla nödvändigtvis måste utföras i en given ordning om inte hela projektet skulle miss-
lyckas. Som diskuterats förut måste alla smyckesmeder först torka och sedan upphetta upp 
sina keramiska gjutformar innan de fyller dem med smält metall. TILLVERKNINGSTEKNISKA 
VARIANTER betecknar flexibla arbetsmoment som saknar betydelse för hantverksprojektets 
genomförbarhet, men som motiveras av andra hänsyn.1180 Utsmyckandet av ett bruksföremål 

                                                 
1175 Kap. III:3, 61‒62 om dynamiska typologier. 
1176 Jfr Kap. IV:2, 85‒99 passim om Neiß 2009b. 
1177 Kap. VIII:2, 272 om genrefrågan. 
1178 Jfr Kap. V:3, 150 om Thunmark-Nylén 1983. 
1179 Jfr Oldeberg 1963, 4. 
1180 Leroi-Gourhan 1964, 164; Lemonnier 1992, 6. Jfr Schlanger 2005, 20. 
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Tabell 3. Diagnostiska fenomen hos likarmade spännen och rundspännen vid attributioner (jfr App. IV–Tabell 1–
4). 

 
med punsdekor kan till exempel väljas bort eller ske både före och efter gjutningen.1181 Det är 
kombinationen av dessa tillverkningstekniska varianter som konstituerar hantverkarens 
arbetsstil. Det är föga rimligt att alla smeder följde en universell färdplan när de tillverkade 
sina spännen. Därför är tillverkningstekniska varianter intressanta för en dynamisk typologi 
som upprättas i attribuerade syfte. Det är rimligt att anta att två föremål härrör från en gemen-
sam tillverkningstradition om de uppvisar en gemensam kombination av index som tyder på 
att deras produktionsprocess präglades av samma tillverkningstekniska varianter. I idealfallet 
är undersökaren i stånd att identifiera den gemensamma arbetsstil som präglar två föremål 
genom att placera alla tillverkningsrelaterade varianter i en fullständig handlingskedja.1182 I 
realiteten är det emellertid sällan möjligt, och den forskande måste nöja sig med en 
fragmentarisk rekonstruktion av handlingskedjan. Vidare bör man inte underskatta männi-
skans förmåga till innovation. Det är tänkbart att en och samma smed kom att vidareutveckla 
sin tekniska förmåga under loppet av sitt yrkesliv. En sådan personlig utveckling skulle kunna 
leda till att alster från vidskilda produktionsfaser präglas av olika hantverksstilar. Ekvationen 
kan emellertid lösas om undersökaren balanserar sina attributioner med en typologisk 
undersökning som syftar till att kartlägga spännetypens utveckling över tiden. På så sätt blir 
det möjligt att skilja mellan tidiga och sena spänneexemplar inom samma tillverkningstradi-
tion. 

                                                 
1181 Gustafsson 2013a, 94. 
1182 Som fotnot 1175. 
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Tillverknings- eller verkstadstradition? 
Det ligger i sakens natur att man aldrig uppnår absolut säkerhet i fråga om 
tillverkningstraditioner. Dock går det att uppnå relativ säkerhet, och därför skiljer jag mellan 
tillverknings- och verkstadstradition. Smeder som är upplärda inom samma tillverkningstradi-
tion förfogar över en specifik habitus som yttrar sig i snarlika handlingskedjor. För att kunna 
konstatera att det är frågan om en gemensam tillverkningstradition åligger det arkeologen att 
identifiera en signifikant kombination av tillverkningstekniska varianter som var för sig har en 
lägre validitet än identiska verktygsspår. Exempelvis fungerar snarlika punsmärken på olika 
spänneexemplar som en första fingervisning för en potentiell tillverkningstradition. Samtidigt 
räcker punsmärken allena alltför ofta inte till för att konstatera något traditionssamband. Istäl-
let krävs här en kombination med andra ledtrådar som pekar i samma riktning. För att konsta-
tera en gemensam verkstadstradition räcker det däremot att undersökaren identifierar en 
tillverkningsteknisk variant med hög validitet – t.ex. matchande verktygsspår.1183 

Diagnostiska fenomen 
I App. IV diskuteras tillverkningstekniska fenomen och deras potential för attributioner (jfr 
Tabell 3.). Mina inkluderande typologier syftar till att identifiera spännen med en gemensam 
tillverkningsstil som tyder på att de härrör från en och samma tillverkningstradition. Mina 
exkluderande typologier, å andra sidan, syftar till att identifiera spännen som på goda grunder 
attribueras till skilda tillverkningstraditioner. Inledningsvis ska jag ägna några ord åt de index 
som lämpar sig för inkluderande attributioner. Ett av de få fallen då kombination av DEKOR 
och tillverkningsteknik uppfattas som tillräckligt är förekomsten av gotländska bandknutar1184 
som förknippas med en gotländsk tillverkningstradition, förutsatt att de uppträder på ett delvis 
förgyllt smycke med niello.1185 Vidare är det motiverat att attribuera två spännen till samma 
grupp när indexen visar att smeden använt samma teknik för att åtgärda tillverkningsfel.1186 
Måttrelaterade upptäckter ger information om tillverkningstekniken.1187 I fråga om spännet 
som HELHET avslöjar ändrade mått sådana modifikationer som mjukmodellen genomgått till 
följd av retuschering, renovering eller en krympning som ägt rum i samband med en formtag-
ning.1188 Den partiella modellidentiteten som kan skönjas hos olika medialknoppar samt några 
figurformade distal- och proximalknoppar1189  indikerar en gemensam tillverkningstradition. 
Hos figurknoppsprydda rundspännen med karvsnittsdekor tyder överensstämmande 
knutpunktdistanser på att smeden karvade mjukmodellen med hjälp av en och samma scha-
blon. Vid sidan av det existerar även index som under mer gynnsamma omständigheter hade 
kunnat fungera som riktsnören för inkluderande attributioner. Dock föreligger dessa index 
inom det aktuella spännematerialet enbart i en form som minskar denna potential. I samband 
med mina attribuerande typologier beaktas sådana index endast när de uppträder i kombina-
tion med de nyss beskrivna slagkraftiga indexen. Om de inte gör det, begränsas deras utsago-
värde till konstaterandet att jag inte kan utesluta att spänneexemplaren i fråga tillhör en 
gemensam grupp. Förhållandet får relevans för mina exkluderande typologier. Tanken bakom 
en exkluderande typologi är att man utgår från en väldefinierad grupp om två (eller fler) 

                                                 
1183 Jfr följande avsnitt om punsmärken, modeller och schabloner. 
1184  Med detta avser repstavar som tolkas som återgivningar av ett rep eftersom de kombineras med en 

bandknut App IV:1.4. 
1185  Kap. IV:2, 86–87 inklusive litteratur om attributionen av Elécspännet. 
1186 App. IV:4.1 om tillverkningsfel. 
1187  3D-laserskanning befrämjar upptäckten av konstanter i detaljmåtten som är dolda för blotta ögat. 
1188 Jfr Kap. VI:2, 173 om krympning. Ett källkritiskt problem i sammanhanget orsakas av möjligheten att 

modeller, mjukmodeller och färdiga metallspännen deformeras genom slitage eller olyckshändelse. 
1189 App. IV:2.2. 
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spänneexemplar. När ett spänne inte kan attribueras till denna grupp bortom rimligt tvivel, kan 
det inte heller användas för att särskilja gruppen från resterande spänneexemplar och får där-
för inte beaktas i det aktuella sammanhanget. Problemet med vaga index infinner sig i två 
olika sammanhang. Somliga spännen uppvisar matchande punsspår.1190 Detta föranleder frå-
gan om de blivit bearbetade med samma verktyg och, i förlängningen, om de emanerar från 
samma verkstad.1191 Nu kan man positionera sig helt emot punsmärksbaserade attributioner 
med motiveringen att verktyg kan byta ägare och att punsar kan slipas om. Samtidigt visar 
praktisk erfarenhet att härledningar med stöd i punsmärken är framgångsrika om de görs på 
ett systematiskt sätt och i kombination med andra tillverkningsindex. I idealfallet hade pun-
sen, som smeden använde sig av, någon form av skada som lämnat karakteristiska spår i olika 
metallspännen.1192 Stundtals förmedlar arkeologernas diskussion intrycket att punsmärken utan 
karakteristiska fel saknar signifikans för bestämningen av tillverkningstraditioner. Men här 
behöver man påminna sig om omständigheten att smedens verktygsarsenal inte bestod av 
standardiserade redskap som massproducerats under fabriksmässiga förhållanden. Istället var 
varje puns en unik hantverksprodukt. Eftersom det är osannolikt att två punsar är helt 
identiska i fråga om form och dimension, framstår det som rimligt att ta existensen av 
matchande punsmärken som en fingervisning på ett möjligt traditionssamband. Likväl förblir 
osäkerhetsmarginalen något större än vad som är fallet hos punsmärken med identiska fel. 
Rent allmänt uppfattar jag därför förekomsten av punsmärken med karakteristiska 
tillverkningsfel som en tydlig indikator på en gemensam tillverkningstradition och 
punsmärken med matchande allmänform och relief som en potentiell indikator som inte lever 
upp till mina validitetskrav för inkluderande attributioner. I idealfallet äger TILLVERKNINGSFEL 
en potential för inkluderande attributioner eftersom de skvallrar om handlingskedjans 
utformning som avviker från tillverkningstradition till tillverkningstradition. I enlighet med 
denna tankegång skulle förekomsten av felplacerade borrhål kunna tyda på en liknande 
tillverkningsstil – åtminstone i idealfallet! Problemet i det här fallet ligger emellertid i 
omständigheten att mitt spännematerial saknar förutsättningar för att rekonstruera den 
fullständiga handlingskedjan vid tillverkningen av varje spänneexemplar. Därför kan 
borrhålen i skrivande stund inte kontextualiseras och hanteras följaktligen på samma sätt som 
vaga punsspår.  

Utvecklingsrelaterad analys 
Den utvecklingsrelaterade undersökningen avslöjar viktiga rön avseende formgivningsproces-
sen vilka skvallrar om smedernas mentalitet. Därför äger undersökningen relevans för 
avhandlingens kognitionsrelaterade frågeställningar. Som framgår längre fram, är det föga 
motiverat för smeder som opererar inom samma tillverkningstradition att återgå till en föråld-
rad tillverkningsteknik när de kopierar en äldre bildidé. Ett exempel på en avancerad tillverk-
ningsteknik är tygbitsmetoden som kan skönjas hos vissa rundspännen inom Birkaserie A, 
närmare bestämt med ledning i BOTTENPLATTANS jämna tvärsnitt. Omständigheten att före-
komsten eller frånvaron av ett detta index räknas som riktmärke för en exkluderande attribu-
tion är situationen i Gnëzdovo, där mycket tyder på att man kopierat bottenplattan från ett 
äldre spänneexemplar utan att implementera den etablerade tillverkningstekniken som utmär 
ker bottenplattor med jämförbar dekor.1193 

                                                 
1190  Antingen som dekorativ YTBEHANDLING eller som del av KONSTRUKTIONEN. 
1191 Jfr Thunmark 1974, 17. Följande avsnitt återger en varierad ordalydelse från Neiß 2009b. 
1192 Andersson 1995, 206. 
1193  Kap. IV:2, 87, 99–100 om Gnëzdovo-B (App. III:1.2.24). 
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Tabell 4. Diagnostiska fenomen hos stora rundspännen och likarmade figurknoppspännen med signifikans för rekonstruktionen 
av typologiska utvecklingar (jfr App. IV–Tabell 1–4). 
 

 

Dekorens, funktionsteknikens och tillverkningsteknikens potential 
I samband med mina kronologiska analyser fokuserar jag på spännedetaljer som indikerar till-
verkningstekniska och funktionstekniska förbättringar. Mitt vägval bygger på tanken att 
spännenas lagningsbehov skapade incitament för smeden att eliminera återkommande 
svaghetspunkter hos spännetypen i fråga. Genom att kartlägga spännekategorins slitage- och 
lagningsmönster kunde jag identifiera sådana funktionstekniska innovationer.1194 Dekorens roll 
vid utvecklingsrelaterade analyser kan debatteras. Dekorbaserade seriationer bygger på 
antagandet att dekorelement kan utvecklas linjärt, med utgångspunkt i äldre förlagor. Men det  
krävs också en medvetenhet om metodens begränsningar. För det första bör ingen förledas till 
att seriera en föremålsgrupp enbart med ledning i de dekorelement som råkar vara mest iögon- 

                                                 
1194  Jfr Thunmark-Nylén 1983, 116; idem 1993. 
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fallande. Istället får man göra en helhetsbedömning av varje enskilt föremål.1195 För det andra 
följer dekorutvecklingen inte några naturlagar och är därför oförutsägbar.1196 Utmaningen vid 
upprättandet av en utvecklingstypologi grundad i dekorbundna iakttagelser ligger alltså i 
bedriften att identifiera dekorförändringar som har kronologisk relevans. I enlighet med denna 
tankegång äger dekorbundna variationer relevans när de kan sättas i ett samband med tillverk-
ningstekniken. Det är alltid tänkbart att en smed återupptar en mycket äldre designförlaga (i 
form av en modell, schablon, skiss eller minnesbild).1197 Samtidigt förefaller det mindre 
motiverat att återgå till en mindre utvecklad framställningsteknik eller att förse produkten 
                                                 
1195 Jfr Kap. IV:3, 85 om risken med dateringar som baseras på enskilda dekordetaljer. 
1196 Kap. IV:1, 73 om den föråldrade biologiska utvecklingsmetaforen kring knoppning, blomstring och 

degeneration.
1197 Thunmark-Nylén 1983; idem 2006, 677. Jfr Montelius 1877. Följande avsnitt återger en varierad 

ordalydelse från Neiß 2009b. 
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med en typologisk atavism i form av en föråldrad funktionsteknisk lösning. Därför uppfattas 
spännenas tekniska fenomen som mer bevisgilla än dekoren när man rekonstruerar en utveck-
lingsserie.1198 Inte desto mindre kan en dekorbunden iakttagelse föranleda undersökaren att 
förfina en redan etablerad indelning. Dock är sådana iakttagelser i regel inte skickade att kull-
kasta en seriation som upprättades med ledning i objektens tillverkningstekniska och 
funktionstekniska framsteg.1199 Metodens förutsättningar är inte invändningsfria,1200 men den 
har prövats upprepade gånger med goda resultat.1201 Därför implementeras den i min 
undersökning för att rekonstruera spännenas utveckling. 

Diagnostiska fenomen 
I App. IV diskuteras bl.a. följande tillverkningstekniska fenomen och deras potential för 
utvecklingsrelaterade frågeställningar (jfr Tabell 4.). Bottenplattor med upphöjd kant (som 
uppträder hos figurknoppsprydda rundspännen) låter sig indelas två sorter, närmare bestämt 
med ledning i BAKSIDANS utformning – dvs. sådana med textilstruktur och sådana utan. Den 
förbindande länken mellan båda sorter ligger i omständigheten att bådadera tillverkades med 
tygbitsmetoden.1202 Skillnaden ligger i tillverkarnas hantering av tygbiten som tycks ha 
kronologisk signifikans. Indelningen grundar sig i antagandet att man initialt dränkte tygbiten 
i mjukmodellsmaterial, vilket gav en slät baksida. Men under ett senare skede av utvecklingen 
modifierades denna tillverkningstekniska variant,1203 med resultatet att tygbitens rapport 
kopierades över till det färdiga metallspännet. Modifikationen motiverades troligen av en öns-
kan att förse figurknoppspännet med en dekorativ baksida. I fråga om stora rundspännen äger 
utförandet och orienteringen hos framsidans DEKOR en kronologisk signifikans. Bottenplattor 
med högrelief på framsidan representerar den äldsta fasen, följt av dubbelskaliga varianter där 
tillverkaren simulerar samma högrelief med hjälp av ett överskal som förenar en dekor i lågre-
lief med genombrytningar. Den yngsta tillverkningsfasen utmärker sig genom dekor som 
utfördes enbart i lågrelief.1204 Dekorens orientering är i sin tur beroende av bottenplattans kon-
struktion. Bland äldre exemplar varierar orienteringen från spänne till spänne, bland de yngre 
är den däremot standardiserad.1205 

Hos stora rundspännen och figurknoppsprydda rundspännen uppfattas bottenplattans 
KONSTRUKTION som ett tillverkningstekniskt fenomen med kronologisk signifikans. Alla 
rundspännen tillhörande Birkaserie II:A och II:B låter sig indelas i flera avdelningar utifrån 
frågan huruvida deras bottenplatta är enkel- eller dubbelskalig och ‒ om svaret är bejakande ‒ 
hur respektive spännes överskal konstruerades samt hur det fästes mot underskalet. Därige-
nom erhåller man fyra grupper av stora rundspännen och två grupper av figurknoppsprydda 
rundspännen som tillhör Birkaserie II:A samt tre grupper av figurknoppsprydda rundspännen 
som tillhör Birkaserie II:B. Därutöver kan spännematerialet inom serie II:B indelas i tre grup-
per med ledning av anordningarna som används för att hålla ihop bottenplattans delar. Nyss 
nämnda fenomen återspeglar en progression inom tillverkningstekniken som är relevant för 

                                                 
1198 Thunmark-Nylén 2006b, 677. Jfr Kap. III:3, 61‒62 om dynamiska typologier. 
1199 Neiß 2009b, 105. 
1200  Förbättringar inom tillverknings- eller funktionsteknik kan inte ha gått förbi obemärkta bland spännets 

vikingatida betraktare. Följaktligen skulle de mycket väl kunnat tjäna som social markör som visade att 
spännets ägare hade tillgång till det allra nyaste inom utvecklingen.  

1201 T.ex. Thunmark-Nylén 1983 passim; ibidem 2006a passim. 
1202 Jfr App. IV:1.2 om bottenplattans textilstruktur. 
1203  Jfr ibidem med undersökningsrelevanta reflexioner. 
1204 Jfr App. IV:1.3.3 om dekorens reliefdjup. 
1205 Jfr App. IV:4.3 om samspelet mellan bottenplattans konstruktion och dekorens orientering. 



 
 

Kap. VI – Multimetodbaserad utredningsstrategi 
 
 

 
 

–185– 

spänneexemplarens relativa kronologi inom sin respektive grupp.1206 Tillverkarnas sätt att 
montera MEDIALKNOPPEN har kronologisk signifikans för alla spännekategorier. Hos stora 
rundspännen tillhörande Birkaserie II:A kan vi skilja mellan sådana medialknoppar som är 
gjutna i ett stycke med underlaget och sådana som är nitfästa med hjälp av en enkelnit respek-
tive nitat enkelstift. Nitfästandet tillhör troligen en tidigare fas. Liknande förhållanden råder 
bland figurknoppsprydda rundspännen inom samma serie. Här monterades den yngre gruppen 
medialknoppar med hjälp av nitade dubbelstift. Hos likarmade spännen monterades den äldsta 
gruppen medialknoppar med hjälp av två flikar i knoppens sidor, närmare bestämt med hjälp 
av var sin nit. Flikarna ersattes i nästa fas med diskreta dubbelstift på medialknoppens under-
sida. Dubbelstiftet fästes initialt i samma position som nitarna i förgående utvecklingsfas, dvs. 
på bottenplattans V–Ö mittaxel. Ungefär samtidigt med dubbelstiftet introducerades även 
knoppar med enkelstift. I den tredje utvecklingsfasen modifieras båda varianter av 
monteringsanordningar. Knoppar med dubbelstift vrids med 90 grader till en N‒S orientering, 
knoppar med enkel stift placeras inom en därtill avsedd försänkning i bottenplattan. Av allt att 
döma syftade denna försänkning både till att minska arbetsinsatsen vid tillverkningen och att 
öka konstruktionens hållbarhet. Sålunda rör det sig om en förbättring med tillverkningsteknisk 
och funktionsteknisk relevans. I den fjärde och avslutande utvecklingsfasen gjuts medialkop-
pen i ett stycke med underlaget. Hos rundspännen tillhörande Birkaserie II:B är förhållandet 
det motsatta. Medialknoppar som gjuts tillsammans med bottenplattan (närmare bestämt över-
skalet) representerar den äldre och medialknoppar som fästs genom en enkel centralnit den 
yngre varianten.1207 Hos likarmade figurknoppspännen äger smedens sätt att montera PROX-
IMALKNOPPARNA kronologisk signifikans. Utvecklingen börjar med gripdjurformade knoppar 
som placeras direkt på dekoren. I nästa utvecklingsskede förbyts underlagets reliefstruktur 
med en slät avsats med en form som matchar knoppen. I den tredje fasen ersätts avsatsen med 
en försänkning. Av allt att döma medför denna modifikation både funktionstekniska och 
tillverkningstekniska fördelar. 

NÅLENS position har kronologisk signifikans för stora rundspännen och figurknoppsprydda 
rundspännen inom Birkaserie II:A. Hos äldre exemplar löper nålen längs spännets V–Ö mitt-
axel, hos de yngre exemplaren flyttas den en bit ovanför. Detta leder till en omflyttning av 
tyngdpunkten, med resultatet att spännet vickar mindre när den används i dräkten. Det rör sig 
alltså om en funktionsteknisk förbättring.1208 Figurknoppsprydda rundspännen tillhörande 
Birkaserie II:A och likarmade spännen förfogar antingen över var sitt dubbla NÅLFÄSTE eller 
ett U-format dito. Troligen utgör U-formen en funktionsteknisk förbättring som ger 
konstruktionen större motståndskraft. Samtidigt förblir det en öppen fråga om den också bil-
dade en tillverkningsteknisk förbättring i så måtto att den ökade tåligheten hos mjukspännet. 
Hur som helst framstår U-formen som en förbättring med kronologisk signifikans.1209 NÅL-
HÅLLARENS form tillskrivs kronologisk signifikans med hänsyn till två spännekategorier. Hos 
den äldre sortens likarmade spännen och figurknoppsprydda rundspännen tillhörande Birkase-
rie II:A består konstruktionen av en böjd flik. Hos den yngre gruppen figurknoppsprydda 
rundspännen förbyttes denna flik mot en tunnelformad nålhållare. Bytet motiverades troligen 
av funktionstekniska överväganden, eftersom tunnelformen ökar konstruktionens tålighet. 
Den yngre gruppen likarmade spännen uppvisar däremot krokformat nålhållare. Nålhållarens 
utformning medför både tillverkningstekniska fördelar (genom förstärkningen av mjukspännet 
i kombination med ett förenklande av tillverkningsprocessen) och funktionstekniska fördelar 

                                                 
1206  Jfr App. IV:1.4 för utförliga resonemang om alla konstruktionsrelaterade fenomen avseende bottenplattan 

som åsyftas i Tabell 4. 
1207 Jfr App. IV:2.1.2 om medialknoppsmontering. 
1208 Jfr App. IV:3.3 om nålens position. 
1209 App. IV:3.1 om nålfästet. 
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(i form av nålhållarens ökade tålighet hos det färdiga metallspännet).1210 Rundspännen och 
likarmade spännen uppvisar varierande UPPHÄNGNINGSANORDNINGAR. Inom den sistnämnda 
gruppen går det att urskilja tre varianter med kronologisk signifikans. Den äldsta varianten 
gick ut på att man borrade ett hål i bottenplattan för att fästa ringen däri. Men efter ett längre 
användande nöts bottenplattan kring ringen sakteligen bort ända tills ringen ramlar genom den 
öppna kanten. Detta problem åtgärdades genom att man skapade en ögla på bottenplattans 
baksida som göts i ett stycke med bottenplattan. Dock kan dessa fristående öglor brytas bort. 
Detta förklarar tillkomsten av den andra funktionstekniska förbättringen som innebar att man 
göt öglan ihop med spännets nålhållare. Detta gav konstruktionen en större hållfasthet. Bland 
figurknoppsprydda rundspännen tillhörande Birkatyp II:A kan man urskilja två varianter av 
upphängningsögla som representerar olika utvecklingsfaser, närmare bestämt enkla och T-for-
made. T-formen utgör en funktionsteknisk förbättring som syftar till att förstärka konstruktio-
nen.1211 

Kvalitetsrelaterad analys 
Kvalitetsanalysen av figurknoppspännet syftar till att placera bildbäraren i en samhällskon-
text. Därigenom bereder man marken för att tolka objektens individuella bildspråk. I dag finns 
inget vedertaget sätt att hantera kvalitetsbegreppet, och det påverkar vår förståelse av 
drivkraften bakom vikingatidens designutveckling. Man sätter gärna ett likhetstecken mellan 
konstnärlig originalitet och lyxtillverkning. I kombination med en evolutionistisk grundsyn1212 
leder det till att man uppfattar vikingatidens standardiserade gjutprodukter som svaga ekon av 
högkvalitativa lyxföremål.1213 Samtidigt kan man inte utesluta att utvecklingen inom praktsmi-
det influerades av den s.k. massproduktionen. För att kunna gå på djupet i frågan krävs meto-
der för att kvalitetsindela gjuthantverkets produkter.1214 I min strävan att ta ett steg åt rätt håll 
valde jag vid ett tidigare tillfälle att dela upp arkeologins vaga kvalitetsbegrepp i fem 
kvalitetsaspekter. Min preliminära uppdelning motiverades av önskan att utveckla metoder 
som ger rättvisa åt spännemottagarnas betraktarperspektiv.1215 Analysen underlättades dels av 
pilotstudiernas glesa underlag som gjorde att kvalitetsskillnaderna mellan olika spännexem-
plar framstod som extra tydliga. Dels gagnades jämförelsen av omständigheten att två spän-
nen i Jämjödepån hade ett tydligt kontextuellt samband. Frågan är nu om samma 
kvalitetsaspekter lämpar sig för en storskalig undersökning som dessutom fokuserar på figur-
knoppspännets utveckling. Svaret beror på vilken kvalitetsaspekt det är tal om. AFFEK-
TIONSVÄRDET yttrar sig i lagningar som genomfördes p.g.a. spännets konstnärliga kvaliteter 
eller dess karaktär av arvegods och släktklenod. Dock fokuserar den aktuella studien på ett 
avsnitt inom figurknoppspännets biografi som föregick åldrandefasen som brukar präglas av 
slitage och lagning. Av denna anledning avstår min studie från en analys av affektionsvärdet. 
FUNKTIONSVÄRDET introducerades för att kvalitetsrangordna figurknoppspännen utifrån deras 
funktionstekniska status.1216 Denna kvalitetsaspekt används med fördel när man jämför spän-
nen från olika tillverkningstraditioner. Ett exempel är spännena i Jämjödepån.1217 Spänne B 
designandes med några snillrika anordningar som syftade till att förhindra att 

                                                 
1210  App. IV:3.2 om nålhållaren. 
1211 Jfr App. IV:3.4 om upphängningsöglan. 
1212 Kap. IV:1, 73‒74 om evolutionism. 
1213 T.ex. Capelle 1968 passim. 
1214  Följande avsnitt återger en varierad ordalydelse från Neiß 2007b. 
1215 Jfr Kap. IV:2, 88 inklusive litteratur, om mina kvalitetsrelaterade pilotstudier. 
1216 Jfr det följande: Kap. IV:2, 86 inklusive litteratur om spännena i Jämjödepån; Kap. IV:2 88 om 

kvalitetsanalyser på figurknoppsprydda rundspännen tillhörande Birkaserie II:B. 
1217 Jämjö A & B (App. III:1.2.27 & App. III:1.2.28). 
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Tabell 5. Preliminär modell för min valideringsmetod som syftar till att bestämma validiteten för olika
bildparalleller. 
 
Tabellen läses enligt följande princip: Exempel 1: ”Bildparallell i form av en likformad bildkonvention med
tillverkningsteknisk, geografisk och kronologisk sambandspotential har validitetsgrad 1.” Exempel 2: ”Bildparal-
lell i form av ett rekonstruerat livsvärldsfenomen med kronologisk sambandspotential har validitetsgrad 6.” 
 
 
förslitningsmönstret på spänne A skulle upprepas. I mitt aktuella undersökningsupplägg tap-
par spännets funktionsvärde emellertid sin signifikans. Det beror på att mina analyser fokuse-
rar på typologisk utveckling. I enlighet med detta används spänneexemplarens funktionstek-
niska status som riktmärke för deras relativa datering. Även MATERIALVÄRDET bortfaller från 
kvalitetsanalysen, dels med hänvisning till avsaknaden av materialanalyser på spännena i 
denna avhandling, dels problemen som kringgärdar prisuppskattningen för olika produktions-
nödvändiga material.1218 För att kvalitetssäkra uppskattningar av smedens 

HANTVERKSINSATS konsulterar arkeologer gärna utövare av traditionellt hantverk.1219 Hant-
verksexperternas bygger förvisso på empirisk erfarenhet, men det är vanskligt att systemati-
sera deras subjektiva konnässörskunskap. För att komma åt mätbara parametrar erbjuder det 
sig därför att genomföra rekonstruerande experiment i syfte att sålla fram tillverkningsanalo-
gier.1220 Men denna arbetsform är tidsödande och har därför inte varit gångbar för den aktuella 
studien. IKONOGRAFISK RELEVANS relaterar sig till objektens visuella informationshalt. Det är 
den enda kvalitetsaspekt som låter sig implementeras för min storskaliga jämförelse av figur-
knoppspännets grupp. Därför använder jag orden ”kvalitet” och ”ikonografisk relevans” syno-
nymt. I enlighet med detta beräknas ett föremåls kvalitet genom att man delar dess potentiella 
bildyta genom antalet bildrelaterade designidéer som materialiserades på den. För att ge ett 
exempel, så tillskrivs ett spänne som samlar nio bildfigurer större ikonografiskt relevans än ett 
spänne som samlar fem figurer på en motsvarande yta. I praktiken är rekonstruktionen av 
spännets ikonografiska relevans långtifrån oproblematisk. Dels kräver identifikationen av 
olika bildfigurer en individuell tolkningsinsats som varierar från betraktare till betraktare. 
Dels måste man räkna med möjligheten att bildkompositionen innehåller olika teckenkatego-
rier som kan vara föreställande eller abstrakta och fylla narrativa eller konceptuella 

                                                 
1218 Jfr det följande: Kap. V:3, 138 om smyckesmidets material och förbrukningsvaror.
1219 T.ex. Armbruster 1993. 
1220 Jfr IV, 94‒96 om experimentell arkeologi. 
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bildfunktioner – eller allt på en och samma gång. Ett allmänt vedertaget exempel på en ab-
strakt bildfigur med konceptuell bildfunktion1221 är korset. Det uppfattas traditionellt som 
symbol för kristendom. Men hur förhåller det sig med abstrakta bildfigurer utan fastställt 
innehåll1222 eller med andra bildartikulationer såsom ytbehandling eller färgsättning?1223 Svaret 
är att man måste vara medveten om metodernas tillkortakommanden och hur de påverkar kart-
läggningens resultat.1224 När allt kommer omkring kan man inte gardera sig mot alla 
eventualiteter när man ger sig in på en vit fläck på forskningskartan. Det är ojämförligt bättre 
att ta sig med ofullkomliga mätinstrument än att ställa in hela upptäcktsfärden. Min kvalitets-
analys kombinerar 3D-baserade mätningar av spännenas ytor med min valideringsmetod (som 
förklaras i nästa avsnitt).1225 Rent praktiskt går rekonstruktionen av figurknoppspännets 
ikonografiska relevans till på sätt att jag adderar antalet bildfigurer och dividerar denna siffra 
med spännets yta som beräknas utifrån mina 3D-modeller av respektive originalföremål. 
Genom att kombinera min kartläggning av flödet av bildrelaterade designidéer med 
informationen om den ikonografiska signifikansen hos de påverkande och hos de påverkade 
spännena uppnår jag klarhet i frågan om hur olika kvalitetsgrupper influerade varandra.1226  

I förbindelse med denna kvalitetsbestämning bör tre ting noteras. Dels visar exempel att 
även spännets baksida kan användas för bilder.1227 Därför är det rimligt att ta hela spänneytan 
med i beräkningen. Dels tas bara föreställande figurer eller abstrakta figurer med känd 
symbolfunktion med i beräkningen. Dels behöver figuren i fråga ha validitetsgrad 1–41228 för 
att tas i beaktande. 

4. Bildbaserade analyser 
Mina pilotstudier ledde fram till insikten att figurknoppspännets dekor är en polysemisk 
företeelse med olika lager av betydelser som skiftar mellan olika kontexter. När allt kommer 
omkring ligger djurornamentikens betydelse i betraktarens öga. Därför kan man inte på för-
hand  utesluta möjligheten att olika vikingatida grupper uppfattade en och samma 
bildkomposition ömsom som bildskrift, ömsom som narrativ, ömsom som symbol och ömsom 
som innehållsbefriad dekor. Inom ramen för min tillbakablick på djurornamentikens 
forskningshistorik introducerade jag olika metoder som på olika sätt gör rättvisa åt denna in-
sikt. Samtidigt kännetecknades var och en av dessa metoder av sina egna tillkortakommanden. 
Utmaningen i min bildbaserade studie av fenomenet ”figurknoppspänne” ligger i konsten att 
kombinera metoderna på ett sätt som kompenserar för deras brister. Under rätt förutsättningar 
leder ikonologiskt influerade analyser till bildtolkningar som står på ett stabilt metodologiskt 
underlag. Följaktligen kan de upprepas och tillåter falsifieringsförsök. Men samma analyser 
leder till missvisande resultat om undersökarens pre-ikonografiska tolkning färgas av en naiv 
inställning gentemot den egna bildvarseblivningen eller när undersökaren försummaratt 
bestämma på förhand vilket betraktarperspektiv som rekonstrueras inom ramen för den 
aktuella studien.1229 Problemen som kringgärdar den pre-ikonografiska tolkningsnivån 
kompenseras i det följande genom en valideringsmetod för bildläsningar som bygger på 

                                                 
1221 T.ex. Havor-A (App. III:2.7.6). 
1222 T.ex. fiskbensmönstret på ett rundspänne från Birka-grav 1035 (App. III:2.19.4). 
1223 T.ex. den polykroma ytan hos Elécspännet som kombinerar släta ytor med reliefdekor (App. III:1.1.23). 
1224 Kap. III:1, 49‒53 om GT-relaterad ontologi och epistemologi. 
1225 Jfr App. II & III:1. med uppgifter om ytans storlek för olika spännen. 
1226  Närmare bestämt med hjälp av en korrespondensanalys. 
1227 T.ex. Eléc (App. III:1.1.23) och Sunnäs (App. III:2.24.3). 
1228 Vilket innebär att läsningarna i fråga är relativt säkra. 
1229 Jfr Kap. IV:1, 75–76 om ikonologiska undersökningsperspektiv inom forskningshistoriken. 

 



 
 

Kap. VI – Multimetodbaserad utredningsstrategi 
 
 

 
 

–189– 

 
Fig. 19. 3D-baserad rekonstruktion av spännets dekor sedd ur 90 graders vinkel. A-ah – Antropomorf figur som 
griper med händerna i det egna ansiktshåret (bildparallell: App. III:2.2.5). A-ah/k – Antropomorft huvud i form 
av ett kranium med ansiktshår och utsträckt tunga (bildparallell: bevarat livsvärldsfenomen: dödskalle). A-
ah/pb/z – Antropomorf helfigur med ansiktshår, pösbyxor och zoomorfa detaljer som lyfter på båda armarna 
(bildparalleller: App. III:2.15.2 & App. III:2.16.1). BF-[F&LD] – Blandfigur med landdjurshuvud och fågel-
kropp (bildparallell: App. III:2.16.1). F – Fågel med brett huvud (bildparallell: App. III:2.14.1). TS – Treflikigt 
spänne (bildparallell: App. III:2.24.3). 
 
 
insikter från bildsemiotik, fenomenologi och kognitionsforskning. Problemet kring 
betraktarperspektivet kompenseras med hjälp från semiotikens olika grenar. Dessa har 
utvecklat analytiska modeller som tar hänsyn till bildbärarens skiftande kontexter. Samtidigt 
saknar den klassiska bildsemiotiken metoder som tillåter undersökaren att skilja mellan 
narrativa och konceptuella bilder. Denna brist kompenseras av sociosemiotiken. 
Sociosemiotiken har också utvecklat metoder som hjälper mig att besvara frågan om 
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vikingatidens människor använde figurknoppspännets dekor för att skapa texter. 
Utsagokraften i mina analyser av spännedekoren har dock en viktig begränsning. Analyserna 
fokuserar på föreställande bildfigurer, medan förment abstrakta bildfigurer lämnas åt sidan, 
såvida de inte förknippas med en potentiell symbolfunktion.1230 Bildfigurernas färgsättning 
som smeden åstadkom med hjälp av olika förädlingstekniker såsom niello och förgyllning 
måste också lämnas därhän.1231 Det är tänkbart att form och färg fyllde någon symbolisk 
vägvisarfunktion för väsensskilda bildläsningar,1232 men materialet ger inga direkta indikatio-
ner för sådana läsningar. Begränsningarna i mitt urval bäddar för möjligheten att signifikanta 
fenomen har förbisetts, antingen för att jag varit oförmögen att identifiera deras föreställande 
karaktär eller eftersom deras symboliska bibetydelse är okänd. 

Valideringsmetoden för bildläsningar 
Vikingatida bilder är inte några slumpprodukter, utan de förutsätter att betraktaren är väl insatt 
i tidens visuella figurkanon.1233 Det ligger nära till hands att de riktade sig till en välavgränsad 
samhällsgrupp, utrustad med ett antal avkodningsnycklar som satte gruppmedlemmarna i 
stånd att nå fram till en accepterad läsning. Man behöver räkna med möjligheten att djurorna-
mentikens teckensystem innehåller referenser till den vikingatida livsvärlden. Men denna livs-
värld och dess potentiella referenspunkter har fallit i spillror. Därför bär arkeologins bildläs-
ningar alltid på en osäkerhetsfaktor. När diskussionen riktas mot vikingatida bildvärldar kom-
mer vi därför aldrig kunna säga med absolut säkerhet vilka visuella livsvärldsreferenser som 
gav högt igenkänningsvärde bland vikingatida betraktare och vilka läsningar som rankade 
lägre. Förlusten av vikingatidens insidesperspektiv gör varje läsning till ett vetenskapligt 
risktagande. Det ligger i sakens natur att dechiffrerandet av bildtecknen är en individuell 
prestation och att dess resultat inte kan verifieras eller falsifieras. Samtidigt visar den tidigare 
diskussionen att det är legitimt att stödja sig på sina personliga intryck och samlade erfarenhe-
ter när man ställs inför uppgiften att analysera bildmaterialet från en förliden kultur.1234 Likväl 
kan individen inte vara den enda utgångspunkten vid analysen eftersom personliga förutsätt-
ningar får antas variera signifikant från person till person. Som lösning på dilemmat med 
intersubjektiviteten har jag utvecklat en bildsemiotiskt inspirerad metod som tillåter mig att 
gradera mina fenomenologiskt baserade identifikationer av figurer efter validitet. Denna s.k. 
valideringsmetod bygger på omständigheten att bildläsningens livsvärldsreferenser kan 
uppdelas i arkeologiskt belagda och mindre säkert belagda fenomen, alltefter graden av beva-
rande eller rekonstruktion. Istället för att kategoriskt dela in bildläsningar i ”rätt” eller ”fel”, 
ser jag forskarens uppgift i att presentera bildmaterialet på ett metodiskt sätt, som erbjuder 
andra forskande möjligheten att identifiera den minsta gemensamma nämnaren i varandras 
individuella läsningar. Ett mer allmänt osäkerhetsmoment på denna grundläggande 
tolkningsnivå1235 utgör det vikingatida betraktarperspektivet. Mina pilotstudier kring 
fenomenet ”figurknoppspänne” hjälpte mig att identifiera olika betraktarperspektiv som är tätt 
förknippade med spänneexemplarens sociala biografi. När forskningsfrågan avser den primära 
bildintentionen bakom djurornamentiken framstår smedens betraktarperspektiv som den 
lämpligaste utgångspunkten. Ett figurknoppspänne är inte lika lättgjutet som exempelvis ett 

                                                 
1230 Som t.ex. är fallet hos trikvetran och treudden. Jfr App. V:1.6. & V:1.7. 
1231 Jfr polykroma spännen som Eléc (App. III:1.1.23), Gnëzdovo-B (App. III:1.2.24) och Jämjö-B (App. 

III:1.2.28). 
1232 Sonesson 1992, 164, 170–171. 
1233  Följande avsnitt återger en varierad ordalydelse från Neiß 2012a. Jfr 2011a. 
1234  Kap. III:5, 68‒69 om fenomenologi. 
1235  Kap. III:2, 58 om pre-ikonografisk tolkning och primär ikonicitet. 
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 (A-nh/o) 
 

–

parallell: bevarat livsvärldsfenomen i form av ett 
 LD-ho 

 
 platt beslag.1236 Därför kan smedens roll inte heller begränsas till kopierandet av figurer som 
uppdragsgivaren tänkt ut. Den stora utmaningen hos ett figurknoppspänne ligger nämligen 
inte i designandet av en snillrik dekor, utan i konsten att förankra designidén i en gjutteknisk 
verklighet. Därför är det rimligt att se figurknoppspännet som en produkt av smedens 
intellektuella arbete.1237 Betraktarperspektivet hos spännedekorens mottagare lämpar sig 
mindre då vi inte kan förutsätta att dessa alltid ägt expertisen för att bemöta den nyss 
beskrivna utmaningen. Men nu har det också visat sig vara möjligt att spännedekoren fyllde 
temporära bildfunktioner under tillverkningsperioden som kan vara mycket svårfångade. Av 
denna anledning tycks det motiverat att rikta forskningsfokus mot ett något senare avsnitt i 
spännets biografi. Tanken leds på spännets premiär, dvs. tillfället då smeden lämnade ifrån sig 
det färdiga föremålet till sin tilltänkta mottagare. Nu kan smeden inte längre utfrågas om sina 
avbildningsintentioner. Dock kan vi fortfarande undersöka smyckesmedens förhistoriska 
kontext på potentiella referenspunkter. Men av vikingatidens livsvärld återstår idag bara 
fragment, och varje tolkning är därför behäftad med en viss osäkerhet. Utmaningen vid en 
metodisk figuridentifiering ligger i omständigheten att man behöver ta hänsyn till graden av 
osäkerhet, närmare bestämt genom att förse de visuella parallellerna med olika 
validitetsgrader. Min gradering av potentiella paralleller tar sin utgångspunkt i en viktig 
observation av konstvetaren Ernst Gombrich. Han visade att medeltidens bildhantverk i första 
hand byggde på internaliserade bildkonventioner.1238 Det var förvisso inte omöjligt för 
bildhantverkaren att översätta ett nytt livsvärldsfenomen till rådande bildspråk, men det var en 
krävande process. På lång sikt tenderade medeltidens bildproduktion därför att bygga på redan 
                                                 
1236 T.ex. Lilla Ullevi-A (App. III:2.2.2). 
1237  Kap. V:2, 152–153 om smedens relevans för djurornamentiken. 
1238  Gombrich 1960, 62 f–63, 129–131, 148, 248. 
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etablerade bildkonventioner. Gombrichs idé om förebildens formmässiga närhet kan överföras 
på vikingatidens gjuthantverk. Om man utgår från hypotesen att smederna formgav sina 
figurknoppspännen på samma sätt som medeltida konsthantverkare formgav sina bilder, så 
innebär det att likformade bildkonventioner ur dåtidens metallgjutning äger störst validitet. 
Det gäller i synnerhet då en liknande tillverkningsteknik förmodas ge upphov till ett liknande 
formspråk. Men naturligtvis kan man inte alltid hoppas på total kongruens. I stället får man 
ofta nöja sig med analoga bildkonventioner där samma figur återges i ett annat perspektiv 
(t.ex. frontalt istället för i profil). Lägst validitet har paralleller som tycks vara hämtade från 
smyckesmedens icke-bildliga livsvärld. Vid en figuridentifiering utifrån icke-bildliga 
figurparalleller möter vi genast det faktum att endast vissa vikingatida fenomen är bevarade. 
Därför är det motiverat att skilja mellan bevarade livsvärldsparalleller (såsom monument eller 
oföränderliga naturfenomen) och rekonstruerade livsvärldsparalleller (såsom en hypotetisk 
textildräkt som återskapats utifrån gamla texter och fragmentariska fynd).1239 Rekonstruerade 
livsvärldsparalleller har större felmarginal och äger således lägre validitet än bevarade 
livsvärldsparalleller. Efter att ha uppdelat parallellens formmässiga närhet i fyra nivåer, gäller 
det nu att pröva om det samband som betraktaren tror sig kunna se mellan figur och 
livsvärldsfenomen råkar vara motiverat eller produkten av en slumpmässig överensstämmelse. 
När allt kommer omkring äger en analog parallell med geografisk, kronologisk och 
tillverkningsteknisk närhet en större sambandspotential än likformade paralleller som tillver-
kats i en annan teknik, mycket senare och på annan plats. Om vi analyserar parallellens form-
mässiga närhet utifrån dess sambandspotential vad gäller geografi, kronologi och 
tillverkningsteknik, framträder ett komplext system av validitetsgrader (Tabell 5). Dessa preli-
minära validitetsgrader kan användas som ett diagnostiskt redskap vid analysen av 
figurknoppspännenas fixeringsbilder. I sin nuvarande form utgör validitetsmetoden förvisso 
bara ett grovmaskigt nät, som lämpar sig för att fånga tendenser. Men den framtida 
forskningsdiskussionen erbjuder möjligheten till att ompröva, utveckla och förfina den här 
skisserade metoden. 

I det följande demonstrerar jag hur man beräknar validitetsgraden för olika bildläsningar 
med en rekonstruktion av Vestervangspännet som exempel.1240 Spännet ifråga kan grovt date-
ras till mellersta vikingatiden utifrån vissa stilkriterier.1241 Dess överskal uppvisar en komplex 
väv av fixeringsbilder. Väven består av fjorton olika figurer som mångfaldigas enligt trippel-
symmetrins ideal. Åtta av dessa figurer har likformiga paralleller på samtida skandinaviska 
gjutprodukter. Det rör sig om: 

- en antropomorf figur med ansiktshår (Fig. 19–A-ah) och händerna mot huvudet som leder 
tankarna till ett beslag på selbågen från Søllested,1242 

- en antropomorf figur med ansiktshår, zoomorfa detaljer och blottade tänder samt pös-
byxor (Fig. 19–A-ah/pb/z) som leder tankarna till remtungan från Stokke1243 och ringnålen 
från Birkagrav 561,1244 

- en antropomorf figur med ansiktshår, frisyr i form av en mittbena och hängkäft med syn-
lig tunga (Fig. 22–A-ah/fr/h/t) som leder tankarna till ett beslag på selbågen från 

                                                 
1239  Jfr Larsson 2007 om problemet med dräktrekonstruktioner. 
1240  Följande avsnitt återger en varierad ordalydelse från Neiß 2011a. Jfr idem 2012a. 
1241  Jfr följande: Kastholm 2009, 34–35; Neiß 2007a, 82, 84–85 inklusive litteratur om tillämpbarheten av stil 

och motiv i dateringssammanhang. 
1242 Søllested-A (App. III:2.2.5). 
1243 Stokke (App. III:2.15.2). 
1244 Bj 561 (App. III:2.16.1). 
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R-t 
 

 
A-ah/ö1 

 
A-ah/ö1 

  
A-ah/fr/hh/y 

 
Fig. 21. 3D-baserad rekonstruktion av spännets dekor, sedd från SV och ur 45 graders vinkel. A-ah/fr/hh/y –
Antropomorf figur med ansiktshår, frisyrliknande hårflikar, hjälmliknande huvudbonad och yxa i handen
(bildparalleller: App. III:2.7.4 & App. III:2.7.14 & bevarat livsvärldsfenomen i form av en yxa, jfr App. 
III:2.27.2). A-ah/ö1 – Antropomorf figur med ett öga samt med ansiktshår (i form av ett skägg) i handen 
(bildparalleller: App. III:2.22.13 & rekonstruerat livsvärldsfenomen i form av en ögonbindel). R-t – Reptilhuvud 
med kluven tunga (bildparallell: bevarat livsvärldsfenomen i form av ett reptil). 
 

 Søllested1245 samt ett hänge från Uppåkra,1246 

- en blandfigur bestående av ett landdjurshuvud och en fågelkropp (Fig. 19–BF[=F&LD]) 
som leder tankarna till doppskon från Nærø1247 och ringnålen från Birkagrav 561,1248 

- ett gripdjur med tjock svans (Fig. 22–G) som leder tankarna till hänget från Gnëzdovo,1249 

- en fågel med brett huvud (Fig. 19–F) som leder tankarna till patrisen från Hedeby,1250 

- ett treflikigt spänne (Fig. 19–TS) som leder tankarna till ett spänne från Sunnäs.1251

I enlighet med mina tidigare överväganden tillskrivs dessa sju motiv validitetsgrad 1, efter-

                                                 
1245 Søllested-A (App. III:2.2.5). 
1246 Uppåkra (App. III:2.7.14). 
1247 Nærø (App. III:2.5.3). 
1248  Som fotnot 1244. 
1249 Gnëzdovo-C (App. III:2.7.4). 
1250 Hedeby-A (App. III:2.14.1). 
1251 Sunnäs (App. III:2.24.3). 
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som vi finner likformiga paralleller på gjuterialster (=tillverkningsteknisk sambandspotential) 
från mellersta vikingatiden (=kronologisk och geografisk sambandspotential; jfr Tabell 5). 
Utöver det bildar Vestervangspännet utgångspunkten för sju läsningar med något lägre validi-
tet. Det rör sig om en antropomorf figur med Napoleonhattsliknande huvudbonad samt oval-
spännedräkt (A-nh/o), en antropomorf figur med ansiktshår och hjälmliknande huvudbonad 
samt yxa i handen (A-ah/fr/hh/y), ett skeletterat huvud1252 i form av ett antropomorft kranium 
med hängkäft, slokhattsliknande huvudbonad och synlig tunga (A-h/k/sh/t), ett skeletterat hu-
vud i form av ett antropomorft kranium med ansiktshår och utsträckt tunga (A-ah/k/t), ett 
hjortliknande landdjur inklusive horn (LD-ho), ett reptilliknande djur med synlig tunga (R-t) 
samt en antropomorf figur med ansiktshår och huvudbonad som skymmer ena ögat (A-ah/ö1). 

Figuren med ovalspännedräkt och Napoleonhattsliknande huvudbonad (Fig. 20–A-nh/o) 
leder tankarna till tre bildmässiga paralleller. Det rör sig om en frontalsedd figur med 
Napoleonhatt som uppträder på ryggknappspännet från Klinte,1253 en profilsedd figur med 
ovalspännedräkt som härrör rån Tuna i Alsike1254 och en profilsedd figur från Tissø1255 som bär 
på vad som har tolkats som kvinnodräkt. Intressant nog griper den sistnämnda figuren tag i en 
dräktdetalj, vilket innebär en direkt parallell till den reflexiva aktiviteten hos figuren från 
Vestervang. I alla tre fallen rör det sig om skandinaviska smidesprodukter från mellersta vi-
kingatiden, vilket innebär att de överensstämmer i fråga om geografi, tillverkningsteknik och 
datering. Men medan Vestervangspännets figur återges i kavaljersperspektiv, återges figurerna 
från Klinte, Alsike och Tissø i analoga utföranden, dvs. frontalperspektiv respektive profilper-
spektiv. När allt kommer omkring, bygger läsningen av Vestervangspännets figur med 
Napoleonhatt och ovalspännedräkt alltså på en sammansatt associationskedja där alla tre län-
kar har validitetsgrad 2  (jfr Tabell 5). Som konsekvens tillskrivs den aktuella läsningen 
samma validitet. 

Min nionde bildläsning går ut på att Vestervangspännet återger ett reptilliknande djur med 
synlig tunga (Fig. 21–R-t). Själva tolkningen finner sin närmaste motsvarighet hos Jämjö-
B.1256 Dock ingår denna bildfigur i en starkt abstraherad fixeringsbild som inte uppenbarar sig 
för varje betraktare. För att ta det säkra före det osäkra, behöver vi därför vända blicken till de 
nästa parallellerna. Associationskedjan är speciell i så måtto att den råkar vara tvåledad. Mitt 
första referensobjekt utgör silverarmringen från Undrom1257 som är utsmyckad i Ringrikestil. 
Den föreställer en rundplastisk orm med mandelögon. Det andra referensobjektet är stenkistan 
från Ardre kyrka1258 som är utsmyckad med dekor i Urnesstil. Här återges banddjuren inte bara 
med mandelformade ögon utan också med kluven tunga. Likväl kan man knappast beteckna 
dessa två bildframställningar som nära paralleller till Vestervang. För det första är djuren i 
båda fallen återgivna i ett avvikande perspektiv – vilket innebär en analog bildkonvention. För 
det andra tycks de tillhöra senare stilhorisonter.1259 För det tredje är en av parallellerna – Ardre 
– huggen i sten, vilket innebär att den alstrades inom en annan hantverkstradition än 
rundspännet från Vestervang. När allt kommer omkring, blir associationskedjans svagaste 
länk återigen avgörande. Ardrekistans avvikande datering och tillverkningsteknik i 
kombination med figurens analoga bildkonvention pekar på en relativt låg sambandspotential. 
Detta innebär i sin tur att tolkningen av Vestervangspännet dekor som reptilliknande djur med 
kluven tunga tillskrivs validitetsgrad 4 (jfr Tabell 5). 
                                                 
1252  Jfr Haglund & Sorg 1997 passim om mänskliga lik. 
1253  Klinte (App. III:2.21.1). 
1254  Tuna i Alsike-B (App. III:2.22.14). 
1255  Tissø-B (App. III:2.22.11). 
1256  Jämjö-B (App. III:1.2.28). 
1257  Undrom (App. III:2.1.1). 
1258  Ardre kyrka (App. III:2.22.1). 
1259  Jfr dock följande om osäkerhetsmomenten vid stilbaserade dateringar: Jansson 1991; Neiß 2010b, 3. 
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 Min tionde bildläsning går ut på att Vestervangspännets dekor återger ett hjortliknande 

landdjur inklusive horn (Fig. 20–LD-ho) som möter betraktaren i kavaljersperspektiv. Det är 
inte möjligt att stödja denna tolkning med hjälp av några bildbärare. Däremot utgör hjortdjur 
fortfarande en del av samma livsvärld som vikingatidens skandinaver delade med dagens be-
traktare. Med andra ord äger den aktuella parallellen en sambandspotential i geografisk och 
kronologisk bemärkelse, samtidigt som bildskaparens val att översätta en livslevande rundfi-
gur till en relief innebär en analog bildkonvention. Detta leder till att bildtolkningen i fråga får 
validitetsgrad 4 (jfr Tabell 4).

Min elfte bildläsning går ut på att Vestervangspännet återger ett antropomorft kranium med 
ansiktshår och utsträckt tunga (Fig. 19–A-ah/k) som möter betraktaren i frontalperspektiv. 
Associationskedjan består av två etapper. Startpunkten är beslaget från Søllested.1260 Beslaget 
återger en antropomorf figur i frontalperspektiv, i kombination med bevarade livsvärldsfeno-
men i form av dödskallar.1261 I likhet med föregående exempel innebär det att bildformgivaren 
valde att översätta en verkligt existerande rundfigur till en analog bildrelief. Detta motiverar 
validitetsgrad 4 (jfr Tabell 4). Min tolfte bildläsning avser ett människohuvud med hängkäft, 
kranieliknande utseende, slokhatt och synlig tunga (Fig. 23–A-h/k/sh/t). Den bakomliggande 
associationskedjan består av två etapper. I överensstämmelse med föregående läsning associe-
ras huvudet den första etappen med det bevarade livsvärldsfenomenet ”dödskalle”. Detta 
motiverar bildtolkningen i fråga tillskrivs validitetsgrad 4. Den andra länken består av 
slokhatten till en stenskulptur. Objektet i fråga tillverkades någon gång under vikingatiden 
och hittades i ryska Sjeksna,1262 vilket ligger i en region som under den aktuella perioden fre-
kventerades av skandinaver.1263 I fråga om återgivningsperspektivet bygger associationen mel-

                                                 
1260 Som fotnot 1242. 
1261  Som fotnot 1252. 
1262  Sjeksna (App. III:2.22.9). 
1263  Duczko 2004 passim. 
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lan de två objekten emellertid på en analogi – slokhattbäraren från Västervang återges som 
relief, den från Sjeksna som rundfigur. Vidare saknar vi tillverkningstekniska samband mellan 
Vestervangspännet och referensobjektet. Stenobjektets osäkra datering och avvikande tillverk-
ningsteknik i kombination med bildfigurens analoga bildkonvention motiverar återigen validi-
tetsgrad 4. 

Min trettonde bildläsning går ut på att Vestervangspännets dekor återger en antropomorf fi-
gur med ansiktshår (som består av ett skägg med hängmustasch), en frisyr i form av två hårfli-
kar och en hjälmliknande huvudbonad. Figuren räcker händerna i luften och bär på en eller 
två skäggyxor (Fig. 21–A-ah/fr/hh/y). Den treledade associationskedjan bygger på två 
kongruenta bilder från gjutna metallföremål och ett bevarat livsvärldsfenomen. Parallellerna 
låter sig dateras till ungefär samma period, dvs. 900-talet. De gjutna föremålen i form att ett 
beslag från Søllested1264 och ett hänge från Uppåkra1265 härrör från Sydskandinavien, likaså den 
bevarade yxan från Lina på Gotland.1266 Vid bedömningen av associationskedjans validitets-
grad representerar yxan den svagaste länken eftersom det rör sig om ett bevarat 
livsvärldsfenomen istället för en likformad bildkonvention. Av denna anledning tillskrivs den 
kombinerade bildläsningen validitetsgrad 4 (jfr Tabell 5). 

Min fjortonde och i det aktuella sammanhanget mest osäkra bildläsning med stöd i Vester-
vangspännets dekor tar sin utgångspunkt i spännets proximalknoppar. Dekorelementen tycks 
föreställa en relieffigur i grodperspektiv som griper tag i det egna skägget. Men mest anmärk-
ningsvärt är omständigheten att figurens huvudbonad tycks dölja figurens ena öga (Fig. 21–A-
ah/ö1). I likhet med slokhattbäraren från Vestervang kan associationskedjan bakom läsningen 
uppdelas i två etapper. Den relativt säkra etappen avser identifieringen av figuren med skägget 
i handen. Vi känner till några vikingatida varianter av samma tema. Ett exempel utgör en 
rundfigur från en gravhög av skandinavisk karaktär som befann sig i det ukrainska Tjorna mo-
hila.1267 I likhet med Vestervangspännet tillverkades figuren under mellersta vikingatiden och 
genom smide. Detta motiverar validitetsgrad 2 för läsningens första etapp. Den egentliga osä-
kerheten inom bildläsningen inleds med motividentifieringens andra etapp. Visserligen känner 
vi till ett antal figurer från yngre järnålder och tidig medeltid där det ena ögat framstår som 
underutvecklat eller utslaget.1268 Inte desto mindre lyser övertäckta ögon med sin frånvaro. Nu 
utesluter avsaknaden av direkta paralleller inte att det övertäckta ögat på Vestervangspännet 
uttrycker samma sak som det skadade ögat hos andra avbildningar – nämligen enögdhet.1269 
Dock råder det delade uppfattningar bland konstvetarna om det är legitimt att basera en pre-
ikonografisk motividentifiering på denna sorts innehållsmässiga tolkningar.1270 För att ta det 
säkra före det osäkra, väljs därför en alternativ väg för att kvalitetssäkra läsningen av 
Vestervangknoppens dekor som ett halvt dolt ansikte. Avsaknaden av bildmässiga paralleller 
motiverar att man ser sig omkring efter motsvarande livsvärldsparalleller. Dock är bevarade 
ögonbindlar från vikingatiden inte kända i skrivande stund. Därför måste jag tillgripa ett 
rekonstruerat livsvärldsfenomen – i det här fallet människors önskan att dölja vanställande 
ansiktsskador. Att denna ambition utgjorde en vikingatida realitet, antyds av olika medeltida 
landskapslagar. I många fall fick våldsverkare nämligen räkna med högre böter ifall deras 
offer inte kunde dölja en uppkommen ansiktsskada under hatt, huva eller hår.1271 Eventuellt  
                                                 
1264  Som fotnot 1245. 
1265  Som fotnot 1246. 
1266  Lina (App. III:2.27.2). 
1267 Tjorna mohila (App. III:2.22.13). 
1268  Jfr följande om potentiella framställningar av guden Oden: Hultgård 2007, 78; Helmbrecht 2008, 43. 
1269  Jfr t.ex. Lunda (App. III:2.22.6). 
1270  Jfr Sonesson 1994a med Panofskys metodorienterade självkritik, 1975, 43. 
1271  Vänligt påpekande av Johanna Bergqvist i Lund. Jfr följände: Bjärköarätten 14.§2, jfr SL; Gutalagen 

19.§6, jfr SL; Hälsingelagen Manhelgdsbalken IX, jfr SL; Skånelagen 95; Södermannalagen, 
Manhelgdsbalken V, jfr SL; Västmannalagen, Manhelgdsbalken XXIII, jfr SL.  
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Fig. 23. 3D-baserad rekonstruktion av spännets dekor, sedd från SV och ur 225 graders vinkel. A-h/k/sh/t –
Antropomorft huvud i form av ett kranium med hängkäft, slokhattsliknande huvudbonad och synlig tunga (A-
h/k/sh/t; bildparalleller: App. III:2.22.9 & bevarat livsvärldsfenomen i form av en dödskalle). 
 

 
 var förlusten av ögat skambelagt då skadan uppfattades som ett tecken på ”omanlighet”.1272 
Som framgick förut äger bildläsningar som baseras på rekonstruerade livsvärldsparalleller en 
relativt låg validitet, i synnerhet när sambandspotentialen – som i det aktuella fallet – 
försvagas av ett större tidsglapp. Av denna anledning tillskrivs det andra ledet av 
motividentifieringen validitetsgrad 6 (Tabell 5). Eftersom det alltid är den svagaste länken 
inom associationskedjan som avgör bildläsningens validitetsgrad, tillskrivs den aktuella 
tolkningen av Vestervangknoppens dekor som enögd figur med ansiktshår samma 
validitetsgrad. 

Ikonografisk bildtolkning 
Ikonologins metodologi som introducerades i teorikapitlet.1273 Med ikonografisk bildtolkning 
avser jag det skede inom Erwin Panofkys metod där forskaren söker identifiera bildtemat med 
hjälp av skriftkällor. Utsagokraften av mitt ikonografiska tolkningsförsök avseende 
figurknoppspännets dekor har några begränsningar. Dels analyseras enbart bilder med 
validitetsgrad 1–4 eftersom det rör sig om någorlunda säkra bildläsningar. Dels relaterar mina 
bildtolkningar i första hand till norröna skriftkällor. Figurknoppspännet är först och främst ett 
östskandinaviskt fenomen. Men vid dechiffreringen av dess bildspråk begagnar jag mig fram-
för allt av litterära källor från Västskandinavien. Dessa är i många fall av mytologisk karaktär. 
Fokuseringen på detta material motiveras på tre sätt. För det första talar figurknoppspännets 
kontext för antagandet att högkvalitativa spännen tillhörde samma sociala sfär som diktkons-
ten.1274 För det andra bekräftade mina pilotstudier misstanken att det föreligger några parallel-
ler mellan skaldens språkbilder och smedens bildspråk som avser både tillverkarnas 

                                                 
1272  Lassen 2000, 222. 
1273  Kap. III:2, 54 om ikonologi. 
1274  Som låter sig rekonstrueras genom en kombination av arkeologiska attribueringar, kvalitetsindelningar och 

rön från ortnamnforskningen. Jfr Kap. IV:2, 90‒91 inklusive litteratur, om mina pilotstudier av fenomenet 
”figurknoppspänne”. 
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produktionsförutsättningar och deras konstnärliga budskap till respektive målgrupp.1275 För det 
tredje ligger det utanför mina möjligheter att bekanta mig med alla bevarade skriftkällor för 
att av en slump upptäcka sådant som skulle kunna ha relevans för ämnet. Allt som allt fram-
står mitt fokus på det norröna materialet som fullt förenligt med etablerade arbetssätt inom 
datagrundad teoribildning som förutsätter att potentiella diskrepanser som uppstår utifrån så-
dana begränsningar kan röjas bort inom ramen för uppföljningsstudier.1276 Följaktligen är det 
av underordnad betydelse om min identifikation av bildfigurerna är den slutgiltiga. Det vik-
tiga är istället att metoderna som jag kombinerar och vidareutvecklar gör det principiellt möj-
ligt att länka bildernas budskap till skriftkällornas budskap. 

Sociosemiotisk resursanalys 
Sett med sociosemiotikens ögon har ett figurknoppspänne tre betydelselager ‒ den semiotiska, 
den interaktionella och den praktikrelaterade kontexten. För att uppnå en fullgod tolkning bör 
arkeologen sträva efter att ta dessa kontexter i beaktande. Utmaningen ligger emellertid i 
konsten att rekonstruera dem.1277 Vid den semiotiska analysen av bildbaserade yttranden gäller 
det att skilja mellan sändare (dvs. någon som yttrar något) och mottagare (dvs. någon som 
dechiffrerar yttrandet). Det är av vikt att betona att sändaren inte behöver vara yttrandets verk-
liga upphovsperson, utan enbart en instans som kommunikationsgemenskapens medlemmar 
uppfattar som budskapets källa. För att kunna begripas, behöver mänskliga yttranden leva upp 
till två grundläggande krav. För det första behöver yttrandets mottagare uppfatta dess sändare 
som en rationellt handlande aktör som ämnar kommunicera något meningsfullt. Detta kallas 
intentionalitet. För det andra måste yttrandet förmedlas genom ett teckensystem. Detta kallas 
semiotisk mediering.1278 Men inom sociosemiotiken saknar tecken specifik mening1279 De 
uppfattas i första hand som ett råmaterial som står människan till förfogande när hon önskar 
att skapa ett yttrande. Därför betecknas tecken i sociosemiotikens ordalag som resurser. Ett 
vikingatida exempel på en semiotisk resurs är grafem i form av runor, ett annat är bildfigurer i 
form av djurornamentik. Den förbindande länken mellan resurserna ligger i omständigheten 
att de äger potentialen att användas för meningsfulla yttranden. För arkeologen ligger utma-
ningen i att visa att så skedde. Om det visar sig att en semiotisk resurs – låt säga runskrift – 
användes i meningsskapande syfte efter ett givet mönster, talar vi om en semiotisk modalitet 
(dvs. en konvention).1280 Därutöver tar sociosemiotiken hänsyn till möjligheten att mänskliga 
yttranden kan vara multimodala. Med detta menas att de uppstår ur en kombination av två 
eller flera modaliteter. Ett modernt exempel är serieboken, där texten uppstår ur samspelet 
mellan skriftspråksmodaliteten och bildmodaliteten.1281 Ett sätt att fastställa om en uppsättning 
resurser fungerade som modalitet, är att påvisa att forntida människor använde dem för att 
uttrycka alla tre metafunktioner – ideationell, interpersonell och textuell.1282 Nyss nämnda 
modaliteter används av människor för att yttra något. I sociosemiotisk bemärkelse uppfattas 
dock inte alla mänskliga yttranden som texter. Vissa yttranden är kontextbundna eller primärt
kodade. Med detta menas att mottagaren behöver känna till den situationskontext vari 
yttrandet formulerades för att ta till sig budskapet.1283 Andra yttranden är kontextöverskridande 
                                                 
1275 Jfr Kap. I:2, 15–16 inklusive litteratur, om paralleller mellan skaldens språkbilder och smyckesmedens 

bildspråk. 
1276  Jfr Kap. III:1, 49‒53 om GT. 
1277 Jfr Kap. IV:1, 79–80 om Bianchis textutvidgning vid analysen av runinskrifter. 
1278 Asdal 2008, 37, 41, 52. Jfr 54‒55 om mottagarens roll inom semiosen. 
1279  Jfr Kap. III:2, 54‒58 om semiotik. 
1280 Björkvall 2009, 15. 
1281 Jfr ibidem 25. 
1282 Kress & van Leeuwen 2006, 42–43. 
1283 Jfr Bianchi 2012a, 37. 
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Tabell 6. Definitionskriterier för bilder och bildprocesser. Tabellen fokuserar på skillnaden mellan konceptuella 
bilder med symbolprocesser och narrativa bilder med aktions- och reaktionsprocesser. Med inspiration från 
Kress & van Leeuwen 2006 och Björkvall 2009 samt med egna tillägg avseende intransitiva reaktioner och
förvandlingsaktioner. 
 
 
eller sekundärt kodade. Med detta menas att mottagarna kan placera yttrandet i en genre – 
d.v.s. en rådande diskurskategori – som bereder vägen för förståelsen.1284 För att kunna räknas 
som text behöver mänskliga yttranden vara sekundärt kodade. En kommunikationsgemenskap 
mellan olika människor som delar på en uppsättning modaliteter och genrer betecknas som 
kultur. Samtidigt är genrers utformning inte huggen i sten, utan resultatet av en pågående 
förhandling mellan medlemmarna inom respektive kultur. Följaktligen behöver man räkna 
med möjligheten att genrers karaktär förändras med tiden.1285 

Enligt sociosemiotiken kan mänskliga yttranden fylla tre syften.1286 För det första kan de 
förmedla en version av verkligheten – exempelvis när en text beskriver en idé eller en hän-
delse. Detta är den ideationella metafunktionen. För det andra kan yttranden förmedla 
information om relationen mellan sändare och mottagare – exempelvis när en brevskrivare 
adresserar läsaren med ett ”Ni” istället för ett ”du”. Detta är den interpersonella metafunktio-

                                                 
1284 Asdal 2008, 44, 194; Bianchi 2010, 42–44; idem 2012, 46. 
1285 Asdal 2008, 186, 192, 197. 
1286 Björkvall 2009, 11–12. 
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nen. För det tredje kan yttranden strukturera andra yttranden, exempelvis när färgerna i en 
reseparlör indelar boken i tematiska avsnitt. Detta är den textuella metafunktionen.1287 Kapitel 
II:2 innehöll exempel på resursbruket hos senvikingatida och medeltida djurornamentik som 
är lämpade för att illustrera nyss nämnda metafunktioner. Exemplen för metafunktionerna här-
rör från den kristna djurornamentiken som vi bekantades med i kapitel II, och de visar hur 
forntida bildformgivare använde olika uttrycksmedel för att förmedla sin version av 
verkligheten, för att möta mottagaren och för att ge struktur åt andra resurser som brukades 
inom respektive komposition. 

Ideationellt resursbruk – Att beskriva en verklighet 
Det här avsnittet ger exempel på hur man kan använda djurornamentikens semiotiska resurser 
för att återge sändarens version av verkligheten – yttrandets ideationella metafunktion. 

Bildkategorier 
Våra exempel på senvikingatida och medeltida djurornamentik skvallrar om möjligheten att 
budskapets sändare realiserade yttrandets ideationella metafunktion med hjälp av två grund-
läggande bildkategorier. Narrativa bilder återger bildhändelser – de är dynamiska. Dynamiska 
bildhändelser indelas i två olika kategorier, aktionsprocesser och reaktionsprocesser. För att 
räknas som aktionsprocess måste bilden återge en eller fler deltagare som gör något med var-
andra eller för varandra. Ett exempel är det profilsedda banddjuret på runstenen från Grynsta 
backe som håller i en mindre människofigur (Fig. 24a). Deltagarnas utbyte indikeras i så fall 
av en vektor (dvs. en tänkt förbindelselinje som indikerar en rörelseriktning). Aktiva deltagare 
betecknas som aktörer, passiva deltagare som mål. Saknar rörelsevektorn mål, betecknas 
aktionen emellertid som intransitiv aktionsprocess. På ett allmänt plan skiljer sociosemiotiskt 
forskare mellan tre sorters renodlade aktionsprocesser (Tabell 6). Dels har vi aktioner utan 
synligt mål. Dessa betecknas som intransitiva aktioner. Dels kan det finnas aktörer som riktar 
aktionen mot sig själva (t.ex. en figur som tar sig för pannan). Jag vill beteckna dylika 
bildprocesser som reflexiva aktioner. Dels kan aktionen vara dubbelriktad. De två 
runstensdjuren på Grynsta backe som matar varandra med små människofigurer är exempla-
riska fall. Med andra ord är båda deltagare aktörer och mål i förhållande till varandra. I dessa 
fall betecknas bildprocessen som interaktion. Beroende på aktionsprocessens natur betecknas 
deltagarna i ett bildbaserat yttrande alltså som aktör och mål, som reflexiv aktör eller som 
interaktörer i förhållande till varandra.1288 Som termen antyder har reaktionsprocesser en an-
nan kvalitet än aktionsprocesser. Reaktörer agerar inte, utan de riktar enbart blicken på något 
fenomen som ligger innanför eller utanför bilden. Inträffar det sistnämnda fallet, betecknas 
reaktionen som intransitiv. Ett exempel ges av reliefen i Königslutter (Fig. 24b) där djävulens 
blick adresserar bildens betraktare. Detta suggererar fram för reliefens betraktare att 
bildfiguren kräver en reaktion. Inom sociosemiotiken betecknas det aktuella upplägget 
följaktligen som ett krav. Konceptuella bilder är en från narrativa bilder åtskild kategori i så 
måtto att de skildrar relationer istället för aktioner. Istället för vektorer präglas de av 
annorlunda bildprocesser. Av dessa bildprocesser är emellertid endast symbolrelationer av 
intresse för min diskussion av figurknoppspännen. I en symbolrelation betecknas den 
överordnade deltagaren som bärare. Själva symbolrelationen försiggår på två tänkbara sätt. 
Antingen avbildas bäraren tillsammans med ett attribut, dvs. en underordnad bildfigur med 
känd symbolbetydelse. I så fall betecknas bildprocessen som attributiv symbolr elation. Ett 
första exempel är korset på runstenen i Grynsta backe som associerar fågeln med den kristna
                                                 
1287 Jfr Kress & van Leeuwen 2006, 41–44. 
1288   Ibidem 2006, 46, 68, 74–75, 109. Jfr Björkvall 2009, 62–63, 65, 67. 
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 tron. Ett annat exempel är den nedersta bildfigurens långa särk som troligen gör den till en 
representant för kvinnor. Eller så kan bäraren vara själva symbolen. Då betecknas 
bildprocessen som suggestiv symbolrelation. Vid suggestiva symbolrelationer förses bäraren 
gärna med en ikonografisk signifikant i form av en specifik kroppshållning eller gest, färg 
eller struktur som har en symbolisk bibetydelse inom respektive kultur.1289 På Königslutters-
reliefen (Fig. 24b) associerar bärarens ryggläge i kombination med hans fjättrade armar till 
jägarens syndafall. Runstenen från Grynsta backe (Fig. 24a) visar hur yttrandets sändare kan 
uttrycka olika status med hjälp av FÖRDELNINGSHIERARKI och VÄRDEPERSPEKTIV. Det 
förstnämnda uttrycksmedlet innebär att bildformgivaren placerar bildfigurer i olika positioner 
utmed bildens centralaxel, närmare bestämt med ledning av deras olika status. I enlighet med 
tidens logik placeras korset och örnen i kompositionens övre del och människorna i 
kompositionens botten. Dels har vi ett värdeperspektiv som yttrar sig i att figurer med låg 
status återges i mindre skala inom den återgivna verkligheten, och riktigt nog återges männi-
skorna i mycket mindre skala än exempelvis örnen. 

Interpersonellt resursbruk – Att möta mottagaren 
Det här avsnittet ger exempel på hur man kan använda djurornamentikens semiotiska resurser 
för att beskriva relationen mellan sändare, mottagare och de livsvärldsfenomen som återges i 
yttrandet – yttrandets interpersonella metafunktion. 
                                                 
1289 Kress & van Leeuwen 2006, 51, 59, 105, 248. 

 
Fig. 24. Runstenen från Grynsta backe (App. III:2.20.4); b. Reliefen i Königslutter (App. III:2.22.5); c. Ljussta-
ken från Gloucester (App. III:2.10.1). Jfr Fig. 6–8 för detaljer & bildtexter. 
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Maktperspektiv 
Maktperspektiv är en term som används för att relatera till bildfigurernas status i förhållande 
till betraktaren. För att förebygga begreppsförvirring är det angeläget uppmärksamma den 
grundläggande skillnaden mellan återgivningsperspektiv och betraktningsvinkel. Med betrakt-
ningsvinkel (jfr App. Fig. 2) avser jag den vinkel som betraktaren måste inta i förhållande till 
bildbäraren för att kunna varsebli en viss bildfigur. Att informera läsaren om betraktningsvin-
keln är framför allt relevant vid beskrivningen av tredimensionella bildbärare, hos vilka 
betraktaren inte är i stånd att varsebli alla motiv på en och samma gång. Detta får emellertid 
inte förväxlas med återgivningsperspektivet (jfr Tabell 7). Återgivningsperspektivet har 
egentligen bara relevans vid beskrivningen av tvådimensionella bilder och reliefbilder, då det 
är här som bildfigurer blivit låsta i specifika perspektiv. Däremot har återgivningsperspektivet 
inte någon betydelse för min beskrivning av rundplastiska motiv. Anledningen är självfallet 
den att bildbärarna i det här arbetet är så små att betraktaren bör vara i stånd att skärskåda be-
fintliga rundfigurer från alla tänkbara håll,1290 antingen genom att vända och vrida på bildbära-
ren eller genom att förflytta sig runt den. Om sändaren av ett bildbaserat yttrande ville indi-
kera att bildfiguren har hög status i relation till den tilltänkta mottagaren, återges figuren 
gärna i grod- och frontalperspektiv. Önskar sändaren däremot indikera motsatsen, återges 
bildfigurerna i profilperspektiv eller som sedda uppifrån,1291 dvs. i fågelperspektiv eller kaval-
jersperspektiv (jfr Tabell 7). Förhållandet låter sig återigen demonstreras med hjälp av runste-
nen från Grynsta backe (Fig. 24a) där korset återges i frontalperspektiv, örnen och banddjuren 
i profilperspektiv och figuren iförd kvinnodräkt i fågelperspektiv. 

Återgivningsperspektiv och beskärning 
Königsluttersreliefen (Fig. 24b) demonstrerar hur bildskaparen kan använda BESKÄRNING som 
ett uttrycksmedel vid sidan av återgivningsperspektivet för att beskriva figurernas relation till 
bildbudskapets tilltänkta mottagare. Till skillnad från hararna och jägaren avbildas djävulen 
nämligen inte som helfigur, utan den har reducerats på sin övre kroppshalva. Därmed förefal-
ler Satan stå betraktaren visuellt närmare än bildkompositionens övriga figurer. Inom den väs-
terländska bildkonsten har denna form av beskärning etablerats som uttrycksmedel för den 
sociala relationen mellan bildfigur och betraktare. Det beror på det faktum att människor med 
olika relationer upprätthåller olika distanser till varandra. Exempelvis håller vi större avstånd 
till en affärskontakt än till en familjemedlem; ju närmare personen i fråga står oss i det sociala 
livet, desto kraftigare beskärs den inom vårt synfält. Därför utgör visuell beskärning en ett 
utmärkt medel för att uttrycka social distans.1292 Förhållandet mellan yttrandets sändare och 
mottagare speglas också i bildens KODNINGSORIENTERING. Den får relevans vid diskussionen 
av bildfigurernas stilisering. Inom bildtraditioner med naturalistisk uttrycksvilja råder andra 
förutsättningar än i bildtraditioner med abstrakt uttrycksvilja. För att ge ett exempel från vår 
egen bildkultur har akademiskt skolade målare länge strävat efter att avbilda byggnader på ett 
sätt som suggererar fram för betraktaren att man står framför originalet. För detta ändamål har 
måleriet sedan renässansen renodlat ett antal uttrycksmedel (såsom centralperspektivet och 
olika skuggeffekter). Samtidigt vilar arkitekternas ritning på ett annat filosofiskt fundament. 
Här strävar man inte så mycket efter att förmedla ett subjektivt intryck av byggnaden som en 
objektiv beskrivnings som innehåller ett maximum av information.1293 En byggentreprenör 
skulle ju knappast vara betjänad av en oljetavla som enbart återger husets fasad i  

                                                 
1290 Jfr Kress & van Leeuwen 2006, 251. 
1291 Jfr Gjedssø Bertelsen 2006, 48. 
1292 Björkvall 2009, 39–48. 
1293 Jfr Kress & van Leeuwen 2006, 130–131. 



 
 

Kap. VI – Multimetodbaserad utredningsstrategi 
 
 

 
 

–203– 

Tabell 7. Medeltida återgivningskonventioner som används för att beskriva relationen mellan två bildfigurer 
(med relevans för den ideationella metafunktionen) respektive relationen mellan bildfigur och betraktare (med
relevans för den interpersonella metafunktionen). Med inspiration från Kress & van Leeuwen 2006, Gjedssø 
Bertelsen 2006 och Björkvall 2009. 

 
 
skymningsljus! Här krävs en blåkopia som gör rättvisa åt byggnadens ”dolda” detaljer (i form 
av husets fram- och baksida, el- och vattenledningar osv). I sociosemiotiska ordalag har 
konstnärens oljemålning alltså en naturalistisk kodningsorientering, medan arkitektens 
blåritning äger en vetenskaplig-funktionsteknisk kodningsorientering. Båda kodningsorienter-
ingar relaterar till den rådande verklighetsuppfattningen inom respektive kommunikationsge-
menskap.1294 Något annorlunda är den sinnliga kodningsorienteringen. Den gör sig t.ex. på-
mind varje gång som ett gosedjur utrustats med överdrivet gulliga attribut (såsom extra stora 
ögon och en fluffig päls) för att tilltala betraktarens sinnen. Hos Königslutter yttrar sig den 
sinnliga kodningsorienteringen genom jägarens orealistiskt stora huvud inklusive 
oproportionerligt stora ögon. Slutligen har vi den abstrakta kodningsorienteringen som 
förutsätter existensen av en sociokulturell särgrupp som har initierats i bildspråkets regler och 
därigenom råkar vara i stånd att dechiffrera bildbudskapet. Inom vår västerländska kultur rå-
der den abstrakta kodningsorienteringen exempelvis inom den sortens bildkonst som brukar 
naturstridiga uttrycksmedel.1295 Stiliseringen av bilduttrycket hos reliefen i Königslutter enligt 
den abstrakta och sinnliga kodningsorienteringen (Fig. 24b) skapar ett visuellt ramverk som är 
gynnsamt för multistabila bildkompositioner. Mottagaren behöver involvera sig relativt 
mycket i bildläsningen för att dechiffrera sändarens yttrande.1296 Ett begrepp som används fre-
kvent inom diskussionen av kodningsorientering är engelskans modality. Ordet beskriver den 
grad av förväntansrealisering som kopplats till respektive kodningsorientering. Om en 
bildskapare lyckas tillverka en bild som svarar bra på mottagargruppens förväntningar (utifrån 
rådande kodningsorientering), säger man på engelska ”the picture has high modality”. 
Översättningen till svenska vållar emellertid problem, eftersom ordet modalitet redan används 
för semiotiska modaliteter (engelska ”modes”), dvs. en organiserad uppsättning av semiotiska 

                                                 
1294  Ibidem 155; Björkvall 2009, 111. 
1295 Jfr Kress & van Leeuwen 1996, 131–132, 165, 171. Jfr Björkvall 2009, 113–118 för svenskspråkig 

terminologi. 
1296 Jfr Wandhoff 2003, 334–335. 
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resurser.1297 För att motverka begreppsförvirring, har jag bestämt mig för att avvika från det 
etablerade språkbruket inom svensk sociosemiotik och översätta termen modality med 
”realiseringsgrad”. För att ge ett nutida exempel från den naturalistiska kodningsorienter-
ingen, har ett svartvitt foto lägre realiseringsgrad än en naturtrogen vaxfigur som återger 
samma person. Det beror på att fotot reducerar personens polykromi till gråskalan och perso-
nens tredimensionalitet till två dimensioner.1298 Inom den aktuella kodningsordningen uppfat-
tas sådana förenklingar som olägliga abstraktioner.Huruvida bildrepresentationen ifråga be-
döms som lyckad är därmed en relativ sanning som är direkt beroende av mottagarens 
förväntningar. 

Textuellt resursbruk – Att strukturera resurser 
Det tredje avsnittet behandlar frågan hur man brukar semiotiska resurser inom en multimodal 
komposition med djurornamentik i syfte att strukturera bildresursen – yttrandets textuella 
metafunktion. 

Rörelse, skrift och belysning 
Ljusstaken från Gloucester (Fig. 24c) demonstrerar hur sändaren av ett multimodalt yttrande 
kan använda alternativa semiotiska resurser för att strukturera bildresursen. För det första har 
vi rörelseresursen. Mottagaren måste röra sig i relation till den tredimensionella ljusstaken för 
att ta till sig hela bildprogrammet. För det andra har vi skiftspråksresursen. Mottagaren behö-
ver förstå den latinska inskriften för att dechiffrera bildfigurernas innebörds fördelningshie-
rarki. För det tredje har vi belysningsresursen. För mottagare utan läskunskaper respektive 
latinkunskaper skapar stakens flamma ett alternativt yttrande som kastar ett förklarande ljus 
på bildfigurernas fördelning. 

Yttranden med textstatus 
Två krav behöver vara uppfyllda innan man kan räkna ett yttrande som text. För det första ska 
de semiotiska resurserna som används inom ramen för yttrandet, fungera som semiotiska 
modaliteter. För det andra behöver man kunna uppge rimliga skäl till varför mottagaren 
uppfattar yttrandet som motiverat. I samband med det är det emellertid inte tillräckligt att nå-
gon tillskriver yttrandet en situationsbunden intentionalitet (=primär kodning). Istället behö-
ver man påvisa att yttrandet hade en kulturellt kvalificerad intentionalitet. Det innebär att 
medlemmarna inom respektive kommunikationsgemenskap är i stånd att rekontextualisera 
yttrandet helt eller delvis (=sekundär kodning). För att förklara skillnaden mellan primär och 
sekundär kodning kan man tänka sig en Stockholmsturist utan svenskkunskaper som råkar 
promenera på Sergels torg där hen blir tilltalad av en inföding. För att räkna sändarens ytt-
rande som text räcker det inte att mottagaren tillskriver infödingens yttrande en mening ut-
ifrån situationskontexten (t.ex. ”en svensktalande på Sergels torg visar intresse för mig”). 
Istället måste turisten lyckas med konststycket att placera yttrandet i en Sverigetypisk genre 
(t.ex. ”politisk diskurs”, ”tiggeri” eller ”narkotikalangning”) – den sekundära kodningen.1299 
Redan det kan bli en rejäl utmaning om turisten råkar tillhöra en annan kulturkrets. 
Rekontextualisering innebär i sin tur att Stockholmsturisten är i stånd att placera samma ytt-
rande i dess respektive genre när kontexten ändras, exempelvis efter ett lokalbyte från Sergels 

                                                 
1297 Björkvall 2009, 13. 
1298 Jfr Kap. III:5, 66 om skrönan avseende urinvånaren som var oförmögen att känna igen sin egen son på ett 

svartvitt foto. 
1299 Jfr Asdal 2008, 43. 
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 Tabell 8. Maktperspektiv med relevans för den interpersonella metafunktionen. Med inspiration från Kress & 
van Leeuwen 1996 och Björkvall 2009. 

 
 
torg till Kungsträdgården. Likväl kräver sociosemiotiken ingalunda att turisten förstår 
verbalyttrandets innebörd för att tala om en text. Liknande utmaningar uppstår ibland när litte-
raturvetare ger sig i kast med äldre skriftkällor. Ett exempel är en trycksak från 1700-talets 
Danmark, med titeln Den 145 Aars gamle norske Bondes Spaadom (Citat 17).1300 Texten är 
invecklad och ter sig vid första genomgången som gallimatias. Det beror på att dagens läsare 
saknar kulturella nycklar för att dechiffrera utsagan. Likväl existerar tre indicier som motive-
rar forskarens antagande att mottagarna på 1700-talet tillskrev yttrandet en status som text. 
Dels valde någon att realisera yttrandet i ett relativt långlivat medium som tillåter framtida 
generationer att ta del av det. Dels är återgivningsmediet relativt kostnadsintensivt. Dels plat-
sar trycksaken i en tidstypisk genre för 1700-talet, nämligen pamfletten. Sociosemiotikens 
textbegrepp utvecklades i första hand i mötet med kulturer som ligger nära i tiden och som 
erbjuder goda chanser att komma underfund med rådande diskurstraditioner.1301 Vikingatidens 
figurknoppspännen bjuder här på klart sämre förutsättningar. När allt kommer omkring äger vi 
bara begränsat tillträde till dåtidens interaktioner, praktiker och diskurser. Följaktligen är det 
vanskligt att avgöra hur vikingatida betraktare uppfattade figurknoppspännets yttranden inom 
olika kommunikationssituationer.1302 Ett instruktivt exempel för en lyckat rekontextualisering 
av ett arkeologiskt material ger Marco Bianchis undersökning av icke-lexikala stenar från den 
sena vikingatiden. Monumenten i fråga präglas av alla visuella kännetecken som utmärker 
runstenar. Likväl ter sig deras runliknande inskrifter som ren nonsens. Genom att placera 
dessa nonsensinskrifter inom genren ”runstensristning” på grundval av en sociosemiotisk 
textutvidgning såg sig Bianchi i stånd att tillskriva dem textstatus.1303 Som påtalades tidigare 
följer valet av semiotiska modaliteter inom varje genre ett kulturspecifikt mönster. 
Kommunikationsgemenskapens medlemmar är förtrogna med detta mönster. Därför är de i 
stånd att rekontextualisera ett yttrande och ta till sig dess innehåll. Omständigheten att 
merparten av runstenarnas inskrifter är dechiffrerbara betyder att dagens forskare kan komma 
underfund med en del av diskurserna som försiggick inom runstensgenren. Därför framstår 
det som rimligt att placera också odechiffrerbara yttranden inom samma genre. Det förblir en 
öppen fråga om vikingatidens smyckesmeder skapade jämförbara genren som vikingatidens 
runstensresare gjorde. Det är förvisso studiens ambition att dechiffrera visuella yttranden som 
smeder materialiserade i spänneform. Samtidigt ligger det nära att undra hur jag ska tillskriva 
textstatus åt dessa yttranden ifall jag inte lyckas dechiffrera dem i tillräcklig utsträckning för 
att rekonstruera smedernas diskurser. Som tidigare framgått kräver sociosemiotiken ingalunda 
att vi förstår yttrandets exakta innebörd för att tala om en text. Konstaterandet gäller lika 
mycket för turistens möte med svenskspråkiga meddelanden som för arkeologens möte med 
vikingatida figurknoppspännen. I likhet med turisten utan adekvata språkkunskaper behöver 
                                                 
1300  Följande avsnitt återger Asdal 2008, 46–47. 
1301 Jfr Bianchi 2010, 42–43. 
1302 Jfr idem 2012a, 49–50. 
1303 Kap. IV:1, 80 inklusive litteratur, om Bianchis sociosemiotiska analys av fenomenet ”runstensristning. 
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arkeologen inte förstå budskapet bakom spännesmedens yttranden. Avgörande är istället 
mottagarens förmåga att påvisa att respektive yttrande har en kulturellt kvalificerad 
intentionalitet. Detta gör man lämpligen genom att påvisa att yttrandet i fråga 
rekontextualiserades. Min undersökningsstrategi är därför tredelad. Som första steg identifie-
rar jag olika tillverkningstraditioner inom spännematerialet med hjälp av en attribuerande ana-
lys som verkställs i förbindelse med min typologiska studie. Den bakomliggande tanken är att 
olika tillverkningstraditioner representerar olika kontexter.1304 Som andra steg undersöker jag 
hur spännesmeder brukade figurknoppspännets semiotiska resurser och om detta resursbruk 
fyller alla förutsättningar för att tala om en modalitet. Som tredje steg klarlägger jag om det 
finns visuella yttranden som materialiserades i två eller fler tillverkningstraditioner. Om så 
skedde, ligger det nära tillhands att beteckna yttrandet i fråga som text eller fragment därav. 

5. Datagrundad teoribildning 

Visualisering av GT 
Den aktuella studien genomförs i enlighet med grundsatserna inom informerad GT , men av-
handlingens struktur gör föga rättvisa åt den dynamiska forskningsprocessen hos sådana 
projektupplägg. Ett allmänt problem datagrundad forskning avser den vetenskapliga 
presentationen av resultaten. Somliga forskare väljer en traditionell presentationslinje (dvs. en 
inledande redogörelse av forskningsproblemet och dess teoribakgrund, följt av en beskrivning 
av sin forskningsdesign, metod och resultat samt en avslutande diskussion). Andra reducerar 
framställningen till en redogörelse av resultaten. Fördelen med det är att det blir lättare för 
läsarna att analysera studien när de tillåts följa ett välkänt mönster. Nackdelen är att man inte 
gör rättvisa åt den dynamiska forskningsprocess som driver datagrundad teoribildning.1305 
Som en kompromiss har jag bestämt mig att avbilda forskningsdynamiken bakom projektet 
med ledning av en etablerad modell som Gunilla Guvå och Ingrid Hylander introducerade till 
den psykologiska forskningen.1306 Jag är medveten om att den av mig valda framställningsfor-
men ger en något förenklad bild av den svårfångade konceptualiseringsprocessen. Samtidigt 
förordar forskare med inriktning i datagrundad teoribildning vissa kompromisser i 
framställningen, förutsatt att dessa bidrar till en större transparens (exempelvis genom att 
återge simultana arbetssteg efter varandra).1307 GT genererar teoretiska modeller som tillåter 
oss att förstå och förklara skeenden inom våra forskningsfält. Forskaren är på jakt efter en röd 
tråd som binder ihop olika begrepp och mönster till en s.k. kärnprocess. I samband med det 
kan man skilja på fyra nivåer av konceptualisering som en forskande genomlöper på väg till 
en ny teori: 

1) Benämning av indikatorer: 

”Syftet med denna delprocess är att upptäcka, identifiera och benämna indikatorer på skeenden [inom råda-
tat] som kan anses vara av betydelse att utforska inom det aktuella forskningsområdet.”1308 

2) Begreppsbildning: 

”Syftet med denna del av processen är att bilda dynamiska begrepp som ska fungera som ledtrådar i det 
fortsatta utforskandet.”1308 

                                                 
1304  Kap. VI:3, 178‒186 om attributioner. 
1305 Rogersdotter 2008, 37–38. 
1306 Guvå & Hylander 2003. 
1307 Rogersdotter 2008, 34. 
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Citat 17.

 

3) Mönstersöking: 

”Under den mönstersökande kodningsfasen är syftet att hitta teoretiska samband mellan de begrepp som 
genererats ur data. Forskaren frågar sig nu: Hur förhåller sig begreppen till varandra? Kan de relateras till 
varandra på ett meningsfullt sätt och hur samvarierar de i så fall? Går det att hitta några mönster i data?”1308 

4) Teorigenerering: 

”I denna fas frågar sig forskaren hur den kärnprocess som nu börjar framträda varierar i olika sammanhang 
med skilda förutsättningar och hur dessa variationer kan förklaras.”1308 

Begreppsbildningens fyra nivåerna innehåller var för sig tre moment, närmare bestämt teore-
tiskt urval, kodning samt komparation och konceptualisering. Inom ramen för 
teoribildningsprocessen genomlöper den forskande de nyss nämnda momenten sammanlagt 
fyra gånger, dvs. en gång per konceptualiseringsnivå. GT-metoden låter sig beskrivas som en 
spiralliknande process, där de olika momenten är i ständig växelverkan med varandra: 

”Vi har liknat det vid en fläta med tre slingor. Man börjar med urvalet, övergår till kodning och därefter 
komparation för att sedan utifrån en (genom konceptualisering) modifierad frågeställning komma tillbaka 
till det teoretiska urvalet. Samtliga slingor finns med under hela processen, men när en är i förgrunden ham-
nar en annan längst bak”.1308 

Triangulering 
Mitt forskningsprojekt vägleds av tesen att det är forskningsproblemet som ska styra valet av 
metod och teori istället för tvärtom. Fenomenet ”figurknoppspänne” är så mångfacetterat att 
ett enda perspektiv inte räcker till för att observera alla relevanta aspekter. Därför 
implementerar jag olika metoder med varierande teoretisk bakgrund för att fånga in 

                                                 
1308  Guvå & Hylander 2003, 45–46, 53, 58, 64. 
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figurknoppspännets essens. Kärnan till det här arbetet ligger i en rad typologiska undersök-
ningar. Dessa initierades en gång i tiden med en konsthistorisk frågeställning i sikte. Men un-
der resans gång skedde ett antal kursändringar som ledde mig in i semiotikens och kognitions-
forskningens farvatten. Nu pekar dessa tre farleder inte åt motsatta håll. I stället rör det sig om 
tre epistemologiska perspektiv som ryms inom en och samma ontologiska paradigm. Medan 
ikonologin placerar bilden i en ideologisk kontext, undersöker bildsemiotiken och 
sociosemiotiken, hur tecknens mening skiftar över tid och rum för att sedan placera sina 
observationer i ett socialt skeende. Med andra ord ligger skillnaden i forskningsgrenarna 
framför allt däri att den ena har en statisk syn på forskningsproblemet medan de två andra de-
lar på en dynamisk syn. I teorin faller det sig därför naturligt att uppfatta semiotiken som en 
given förlängning av ikonologin. Men i praktiken fokuserar ikonologer framför allt på den 
ikonografiska tolkningsnivån (dvs. identifikationen av bildtemat med hjälp av skriftkällor), 
medan bild- och sociosemiotiker lägger tid och möda på kartläggningen av teckensystem. 
Samtidigt sysslar ingendera disciplin med mekanismen bakom bildvarseblivningen (dvs. hur 
optiska fenomen associeras till en tankefigur) eller spörsmålet hur dessa tankefigurer samspe-
lar med människans materiella kulturuttryck. Svar på dessa frågor behandlas istället av 
gestaltteoretikernas efterträdare1309 respektive av kognitiva lingvister. Forskningshistoriken i 
Kap. IV visar med all tydlighet att analyser som utgår från samma bildmaterial, men som byg-
ger på olika metoder med olika teoribakgrund, kan ge avvikande resultat. För att tackla likar-
tade dilemman, begagnar sig samhällsvetenskapligt forskare av en metod som kallas 
triangulering. Termen är en metafor som refererar till mätmetoderna inom lantmäteri och sjö-
fart, där observatören utnyttjar olika geografiska referenspunkter för att bestämma sin aktuella 
position.1310 De första försöken att kombinera olika undersökningsperspektiv gjordes redan 
under 1800-talet. Termbruket etablerades dock inte förrän på 1950-talet,1311 och metodens 
egentliga genombrott sammanföll med framväxten av GT1312 i slutet av 1960-talet.1313 Nuförti-
den råder det delade meningar om trianguleringens funktion. Somliga anser att triangulering 
ger forskningsresultaten högre validitet då de olika metoderna kan kompensera för varandras 
brister.1314 Andra tillbakavisar denna idé utifrån epistemologiska överväganden, men erkänner 
att triangulering kan vara till hjälp när en forskande önskar uppnå en rikare bild av den empi-
riska verkligheten och att identifiera eventuella inkonsekvenser inom sina delstudier.1315 Min 
triangulering syftar till det sistnämnda ändamålet.  
 

                                                 
1309 Kap. III:5, 66‒69 om bildvarseblivning och motivigenkänning. 
1310 Starrin & Larsson & Dahlgren 1991, 13. Följande avsnitt återger WdfE, triangulering. 
1311 Blaikie 1991, 117. 
1312 Som fotnot 1134. 
1313 Flick 2009, 9. 
1314 Jfr följande: Blaikie 1991, 115; John & Miller 2000, 124; Janetzko 2008, 162; Webb et al. 2000, 3–4. 
1315 Jfr följande: Fielding & Fielding 1986, 33; Bryman 1988, 133; idem 1992, 63–64. 
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Den spännebaserade utredningsdelen inleds med en typologisk utvecklingsanalys av fyra 
spännekategorier, nämligen enkla och figurknoppsprydda rundspännen med anknytning till 
Birkaserie II:A, respektive II:B och likarmade spännen med anknytning till Birkagrupp IV.1316 
Själva undersökningsdelen inleds med en kategoribunden analys av den tekniska och 
dekormässiga utvecklingen inom nyss nämnda spännekategorier. Därefter följer en 
kategoriöverskridande attribution av olika spännexemplar i denna undersökning, följd av en 
kategoriöverskridande kvalitetsindelning (Kap. VII:2). Kombinationen av kategoribunden och 
kategoriöverskridande kartläggning i förbindelse med kvalitetsindelningen skapar 
utgångspunkten för kapitlets sista undersökning som ägnas åt frågan hur bildrelaterade 
designidéer överfördes mellan olika spännekategorier (Kap. VII:2). Kapitel VII avrundas med 
en utvärdering av svaren som kapitlet erbjuder på stödfråga 1 och 2.1317 

1. En kategoribunden analys av spännenas utveckling 
I det följande rekonstrueras designutvecklingen för fyra spännekategorier med anknytning till 
figurknoppspännets grupp. Mina kategoribundna rekonstruktioner består av två delar. I den 
första delen tillämpas en metod som jag kallar teknisk stratigrafi.1318 I andra delen kartläggs 
spännedekorens utveckling med speciell hänsyn till flödet av bildrelaterade designidéer. Mitt 
upprättande av spännekategoriernas teknologiska stratigrafier tar sin utgångspunkt i 
omständigheten att varje spännedesign förfogar över en uppsättning diagnostiska områden 
(t.ex. bottenplatta, medialknopp eller nålhållare) som varierar på detaljnivå. Några av dessa 
detaljvariationer (t.ex. dubbla och U-formade nålhållare) indikerar spännedesignens 
relativkronologiska ställning och används därför som diagnostiska fenomen för en 
relativkronologisk seriation.1319 Rent praktiskt går den kronologiska seriationen av 
spännematerialet till på så sätt att jag tillskriver variationerna inom nyss nämnda spänneområ-
den var sitt värde (närmare bestämt på en ökande skala där ”1” representerar startpunkten 
inom utvecklingen). I nästa steg summeras områdenas värden för varje spännedesign. Sum-
mans storlek speglar respektive spännedesignens tekniska status och gör det möjligt att indela 
det samlade spännematerialet i olika tekniska grupper som sedan sorteras enligt tumregeln ”ju 
högre värde, desto senare designgrupp”. I samband med denna klassificeringsmetod behöver 
man dock betänka två saker. För det första ska man inte förledas att tro att siffrorna motsvarar 
absoluta tidsintervaller. Det är orimligt att anta att teknologiska innovationer inom 
smyckesmidet skedde i jämn takt. Följaktligen är min räknemetod enbart lämpad för att fånga 
in en utvecklingstendens inom respektive spänneserie; detta öppnar också för möjligheten att 
justera seriationen i efterhand. För det andra behöver de av mig analyserade spännedesignerna 
uppvisa en jämförbar uppsättning av diagnostiska områden, för att kunna grupperas och radas 
upp i en sammanhängande serie. Svårigheten i denna analys är att ta hänsyn till variationer 
inom sådana diagnostiska områden som enbart återfinns hos vissa designer (t.ex. nitfästa 
proximalknoppar). En lösning på dilemmat är att dela upp rekonstruktionen av 
spännedesignernas tekniska utveckling i olika sorteringsskeden. Inom ramen för det första 
sorteringsskedet analyseras enbart spännedesigner som förfogar över det maximala antalet 
diagnostiska områden. För att inkluderas i detta analysskede behöver exemplaren antingen 
vara fullständiga, eller så måste det vara möjligt att rekonstruera deras ursprungliga utseende. 
När merparten av spännedesignerna har grupperats efter teknisk 
                                                 
1316 Jfr App. II:1.2 för typdefinitioner. 
1317 Kap. I:3, 18 om stödfråga 1 och 2. 
1318  Med inspiration från Lena Thunmark-Nylén 1983. 
1319  Jfr Kap. VI, 181‒186 om diagnostiska fenomen för utvecklingsanalyser. 
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Tabell 9. Teknisk stratigrafi för stora rundspännen med anknytning till Birkaserie II:A (App. II:2.1.1; jfr App. 
VIII–Tabell 4). Tabellen återger det tredje sorteringsskedet där gruppföljden översätts till faser. Madar + R =
Rekonstruktion via Birkasubtyp II:A1a. 

 
 

innovationsgrad och när grupperna har blivit uppradade till en serie, kan överblivna designer 
(där vi saknar information om ett eller annat diagnostiskt område) passas in. I det avslutande 
sorteringsskedet justeras den rekonstruerade serien utifrån olika överväganden. Därefter över-
sätts spännedesignernas gruppindelning till en fasindelning. Fasindelningen utgör i sin tur 
grunden för min analys av spännedekorens utveckling. För att göra det lättare att följa min 
teknologiska stratigrafi, visualiserar jag varje sorteringsskede med en egen tabell. Tabellerna 
är uppdelade i spalter som representerar spännedesignernas diagnostiska områden inklusive 
det relativkronologiska värde som tillskrivs variationerna i dessa områden. Dessa 
relativkronologiska värden summeras längst till höger i tabellen. Summans storlek styr 
spännedesignernas placering i tekniska grupper. Den tekniska gruppindelningen har kronolo-
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gisk signifikans och utgör i sin tur utgångspunkten för den justerade fasindel-
ningen. Tabellerna som återger den justerade fasindelningen översätts till var sitt 
flödesdiagram. Diagrammen i fråga synliggör spännedekorens utveckling samt 
flödet av bildrelaterade designidéer mellan olika spännedesigner. Kopplingarna 
mellan de olika spännedesignen i fråga förklaras i diagramtexten. 

Stora rundspännen tillhörande Birkaserie II:A1320 

Teknisk stratigrafi 
Inom det FÖRSTA SORTERINGSSKEDET1321 serieras ett antal spännedesigner utifrån 
dekorens orientering, dekorens reliefutförande, medialknoppens 
monteringsanordningar, spännets konstruktion och nålens position. Resultatet blir 
fyra tekniska grupper.1322 I det ANDRA SORTERINGSSKEDET1323 inpassas spännefrag-
mentet från Madar i den nyss etablerade gruppindelningen. För detta ändamål 
rekonstrueras spännets förlorade diagnostiska områden med ledning hos 
Birkasubtyp A1a.1324 Inom det TREDJE SORTERINGSSKEDET1325 förfinas denna indel-
ning (Tabell 9) med ledning hos dekorbundna variationer.1326 Som resultat av 
denna detaljindelning kan två separata förgreningar ses inom den tekniska grup-
pen 3: 

FÖRGRENING 1. – Bj 857  Birkasubtyp II:A3a  Birkasubtyp II:A3b  Bj 846 
 Birkasubtyp II:A3c  Bj 638 (jfr Diagram 1b). 

FÖRGRENING 2. – Bj 857  Aska  Thoregård/Bj 607  Aska  Tuna i Alsike-
A (jfr Diagram 1b). 

Spännedekorens utveckling 
Den nyss skisserade detaljindelningen gör det möjligt att kartlägga dekorens ut-
veckling och motivöverföringen mellan olika spännedesigner. Inom UTVECK-
LINGSFAS 11327 återger bottenplattans dekor fyra kringelformade gripdjur med 
fotbojor (återgivna i fågelperspektiv; G-fb) som samlas kring ett likarmat kors 
(Kr). Troligen designas bottenplattans distalavsnitt från allra fösta början som 
repstav, samtidigt som medialknoppen liknar en kupa med räfflad bas. Inom 
UTVECKLINGSFAS 21328 repeteras föregående bilddesign. Bottenplattans distalav-
                                                 

1320  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Stora rundspännen: Aska (App. III:1.2.2, Birkatyp II:A4), Birkasubtyp II:A1a 
(App. II:2.1.1), Birkasubtyp II:A1b (App. II:2.1.1), Birkasubtyp II:A2a (App. II:2.1.1), Birkasubtyp II:A2b 
(App. II:1.2.1.2), Birkasubtyp II:A3a (App. II:1.2.1), Birkasubtyp II:A3b (App. II:1.2.1.2), Birkasubtyp 
II:A3c (App. II:1.2.1), Bj 607 (App. III:1.2.6, Birkatyp II:A4), Bj 638 (App. III:1.2.7, Birkasubtyp II:A3c-
särexemplar), Bj 846 (App. III:1.2.9, Birkasubtyp II:A3c-särexemplar), Bj 857 (App. III:1.2.10, Birkatyp 
II:A4), Madar (App. III:1.2.30, enkelt? rundspänne som liknar Birkasubtyp II:A1a), Thoregård (App. 
III:1.2.37, Birkatyp II:A4), Tuna i Alsike-A (App. III:1.2.42, Birkatyp II:A4). 

1321  Aska, Birkasubtyp II:A1a, Birkasubtyp II:A1b, Birkasubtyp II:A2a, Birkasubtyp II:A2b, Birkasubtyp 
II:A3a, Birkasubtyp II:A3b, Birkasubtyp II:A3c, Bj 607, Bj 638, Bj 846, Bj 857, Thoregård, Tuna i Alsike-
A. Jfr fotnot 1320. 

1322  App. VIII–Tabell 3. 
1323  Madar (jfr fotnot 1320) och samma spännen som i fotnot 1321. 
1324  App. VIII–Tabell 4. 
1325  Samma spännen som i fotnot 1323. 
1326 App. IV:1.3.1 och IV:2.2. 
1327  Madar. Jfr fotnot 1320. 
1328  Birkasubtyp II:A1a. Jfr fotnot 1320. 
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snitt återger repstavar med Z-formade länkar. Inom UTVECKLINGSFAS 31329 byter repstaven 
orientering och får S-formade länkar. Därutöver utsmyckas korset med kantparallella linjer, 
och inbuktningarna i armarnas änden rätas ut något. Samtidigt förses överskalets kant med ett 
pärlat band. Uppkomsten av denna detalj har samband med ändringar i bottenplattans 
konstruktion, vilket medför att de synliga nitarna i överskalets kantzon försvinner.1330 Medial-
knoppen förses med en extra avsats jämfört med sina motsvarigheter i fas 1. Det bör noteras 
att de olika dekordesignerna i fas 2 och 3 mer liknar designidén bakom Madarspännet än de 
liknar varandra. Inom UTVECKLINGSFAS 41331 roteras korset med 45 grader. Kurvaturen på kor-
sets armar ökar. Korsarmarna pryds med var sin trikvetra som representerar en vidareutveck-
ling av korsets kantparallella linjer, vilka syntes under fas 3. Vid korsarmarnas slut övergår 
trikvetran i en egen bandslinga. Resultatet blir ett likarmat kors med bandslingor (Kr-bs). Kor-
sets bandslingor ger bottenplattan en nära inpå kvadratisk grundform. Samtidigt delar den 
kantzonen i fyra avsnitt. Kantzonens avsnitt pryds av var sin repstav (RS). Repstavarna består 
av Z-formade länkar, vilket motiverar antagandet att bilddetaljen utvecklades med inspiration 
från fas 2. Den nyss beskrivna designidén materialiseras hos Askaspännet och blir 
utgångspunkten för två separata förgreningar med olika designvarianter (som nämnts i föregå-
ende avsnitt). FÖRGRENING 1 inleds med Birkasubtyp II:A3a. Här förbytts repstaven i botten-
plattans distalavsnitt mot tre parallella kantvulster. Gripdjuren får delvis ringformade tassar. 
Medialkoppens bas kringgärdas av äggstavsliknande vulster. Korsets yttre avsnitt dekoreras 
med kantparallella vulster, vilket tyder på ett designmässigt inflytande från fas 3. Inom de 
därpå följande utvecklingsstegen vidareutvecklas somliga dekordetaljer, däribland gripdjurens 
tassar och medialknoppens bas. Upptakten av FÖRGRENING 2 markeras av Askadesignen som 
utmärker sig genom en delvis upplöst kantzon. Denna designidé blir förlagan för spännena 
från Toregård och Birkagrav 607 där reliefen förflackas och abstraheras i olika utsträckning. 
Det sista steget inom denna förgrening markeras av Tuna i Alsike1332 som återger ett renoverat 
distalavsnitt, där repstavarna återskapas och där bandslingorna förvandlas till kraftigt ut-
svängda korsavslutningar med dubbla voluter. UTVECKLINGSFAS 5 inleds av Birkasubtyp 
II:2a.1333 Bilddesignen anknyter i stor utsträckning till Birkasubtyp II:A1a i fas 2, dock 
vidareutvecklas korsets avslutningar till enkla bandknutar, och repstaven i distalavsnittet bytts 
ut mot ett /-format fiskbensmönster. Fiskbensmönstrets orientering och medialkoppens dimen-
sioner skvallrar om att formgivaren inspirerades av designidén bakom Birkasubtyp II:A1b i 
fas 3, där repstaven bestod av S-formade länkar. Birkasubtyp II:2b.1334 markerar nästa utveck-
lingsskede inom fas 5 och innebär en dramatisk transformation av bilddesignen. Gripdjurens 
huvuden och medialknoppens runda bas smälter ihop till en fyrkant bestående av fyra trippel-
vulster. Förlusten av huvudena kompenseras därigenom att man förvandlar bandknutarna i 
bottenplattans distalavsnitt till nya huvuden. Omständigheten att gripdjurens tassar utformas 
som tre vulster motiverar antagandet att bildformgivaren inspirerades delvis av Birkasubtyp 
II:A1b i fas 3. Samtidigt förblir det en öppen fråga om formgivarens idé att flytta 
gripdjurshuvudena till bottenplattans periferi hämtades från annat håll. 
                                                 
1329  Birkasubtyp II:A1b. Jfr fotnot 1320. 
1330  Kap. VI:3, 184 om diagnostiska fenomen. 
1331  Birkasubtyp II:A3a. Jfr fotnot 1320. 
1332  Tuna i Alsike-A. Jfr fotnot 1320. 
1333  Birkasubtyp II:A2a. Jfr fotnot 1320. 
1334  Birkasubtyp II:A2b. Jfr fotnot 1320. 
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Diagram 1a. Teknologisk stratigrafi för stora rundspännen med anknytning till Birka-serie II:A (jfr Tabell 9); 
Utvecklingsdynamik. LINJER: Linje/inramning = Besläktat bilduttryck. Heldragen linje = Säker association.
Streckad linje = Osäker association. LINJERNAS FÄRG: Blå = Bottenplatta. Röd = Medialknoppsbas. 
 
 
 

Figurknoppsprydda rundspännen tillhörande Birkaserie II:A1335 
Den följande kategoribundna analysen utgör en partiell revidering av mina tidigare resultat 
avseende utvecklingen av stora runda spännen med figurknoppar som räknas till Birkaserie 
II:A.1336 

Teknisk stratigrafi 
Som FÖRSTA SORTERINGSSKEDE1337 serieras åtta spännen utifrån baksidans dekor och nålens 
position samt nålfästets, nålhållarens och upphängningsöglans utformning. Resultatet är fem 
tekniska grupper.1338 Inom det ANDRA SORTERINGSSKEDET1339 inpassas det fragmenterade 
                                                 
1335  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Stora rundspännen med figurknoppar: Birka-serie II:A: British Museum (App. 

III:1.2.18), Ekeskogs (App. III:1.2.20), Finkarby (App. III:1.2.21), Gnëzdovo-B (App. III:1.2.24), Helms-
Museum (App. III:1.2.25), Högby kyrka (App. III:1.2.26), Storcks samling (App. III:1.2.35), Tarup 
(fragment, App. III:1.3.5), Torsta-A och B (App. III:1.2.39 & App. III:1.2.40), Väsby (App. III:1.2.46). 

1336  Neiß 2009b. 
1337  British Museum, Ekeskogs, Finkarby, Gnëzdovo-B, Helms-Museum, Högby kyrka, Torsta-A och B, Väsby. 

Jfr fotnot 1335. 
1338  App. VIII–Tabell 5. 
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spänneexemplaret från Fabrikör Storcks samling i den nyss etablerade grupperingen. För detta 
ändamål är det erforderligt att rekonstruera spännets saknande delar med ledning hos stora 
rundspännen av Birkasubtyp II:A1a,1340 som råkar vara väldigt snarlika. Eftersom dubbelska-
liga bottenplattor representerar ett äldre utvecklingsskede (Tabell 4), uppdelas spännemateria-
let därefter i sex grupper.1341 I det avslutande TREDJE SORTERINGSSKEDET placeras 
Gnëzdovospännet i slutet av den rekonstruerade utvecklingsserien.1342 Spännets bottenplatta 
utgör en sen kopia från en annan tillverkningstradition och producerades, av allt att döma, ge-
nom formtagning från ett äldre spänne som materialiserat samma bildmässiga designidé som 
Högby och Torsta-A.1343 Som resultat av min inledning utkristalliseras sju grupper som 
representerar sju tekniska faser (Tabell 10). 

Spännedekorens utveckling 
Den nyss skisserade fasindelningen utgör förutsättningen för att kartlägga dekorens utveck-
ling och att skapa en djupare förståelse för mekanismerna bakom överföringen av bildrelate-
rade designidéer. Inom UTVECKLINGSFAS 11344 förenar spännedesignen en abstrakt och två före-
ställande bildfigurer. Den första är ett gripdjur med kringelformad kropp samt fotbojor (G-fb). 
Gripdjuret återges som helfigur sedd i fågelperspektiv. Det och repeteras fyra gånger. De fyra 
gripdjuren samlas kring ett kors (Kr). Den andra bildfiguren är ett landdjur med frisyr i form 
av en nackflik (LD-fr). Landdjuret återges fyra gånger som distalknopp, närmare bestämt som 
protom. UTVECKLINGSFAS 21345 konserverar idén om distalknopparna som landdjursprotomer 
med frisyr (LD-fr). De kringelformade gripdjuren i bottenplattans proximalavsnitt ersätts 
emellertid av symmetriska gripdjur (G) som återges som helfigurer i frontalperspektiv. Vidare 
används gripdjurens kroppsdelar till en fixeringsbildkomposition i form av ett likarmat kors 
(Kr). Korset i fråga utgör en designmässig konstant i relation till den föregående fas 1. 
Skillnaden ligger i omständigheten att det nu gömmer sig under fyra rundplastiska proximal-
knoppar, vilka utgör en designmässig innovation. Knopparna i fråga återger fyrbenta landdjur 
med bakåtriktat huvud, frisyrliknande hårflik samt tunga (LD-b4/fr/t). En annan designmässig 
innovation finner man på medialknoppens bas, som av trikvetror (Tk). Längre upp förfogar 
medialknoppens krön över fyra utsprång som föreställer landdjursprotomer med frisyrlik-
nande hårflikar (LD-fr). Sett ur 90 graders vinkel förvandlas denna komposition till ett kors 
med trepassformade avslut (Kr-tp). Det går inte att identifiera några omedelbara föregångare 
till medialknoppens design inom den aktuella spännekategorin. 

I UTVECKLINGSFAS 31346 tappar de landdjursformade distalknopparna (LD) sina frisyrer, och 
medialknoppen omformas partiellt. En kvarleva från fas 2 är medialknoppens utsprång som 
föreställer landdjursprotomer med frisyr (LD-fr). Sett ur en betraktningsvinkel på 90 graders 
vinkel förvandlas denna komposition – i överensstämmelse med den ursprungliga 
fixeringsbildsdesignen – till ett kors med trepassformade avslut (Kr-tp). Även bottenplattans 
dekor återger ett kors (Kr). Till skillnad från designvarianten i fas 2 gestaltas proximalknop-
parna denna gång som fyrbenta landdjur med framåtvända huvuden och frisyr (LD-b4/fr). Det 
går inte att identifiera några omedelbara föregångare till proximalknopparnas design inom den 
aktuella spännekategorin, vilket föranleder frågan om inspirationen kommer från annat håll. I 
övrigt kännetecknas den aktuella fas 3 av att formgivaren använder 
                                                                                                                                                         
1339  Storcks samling (jfr fotnot 1335) och samma spännen som i fotnot 1337. 
1340 Birkasubtyp II:A1a. Jfr fotnot 1320. 
1341  App. VIII–Tabell 6. 
1342   Ibidem Tabell 7. 
1343  Kap. VI:3, 181 om Gnëzdovo-B. 
1344  Storcks samling. Jfr fotnot 1335. 
1345  Finkarby. Jfr fotnot 1335. 
1346  Helms-Museum. Jfr fotnot 1335. 
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Tabell 10. Teknisk stratigrafi för figurknoppsprydda rundspännen med anknytning till Birkaserie II:A (App. 
II:2.1.1; jfr Tabell 4 & 6). Tabellen återger det fjärde sorteringsskedet där gruppföljden översätts till faser. Gnëz-
dovo-B + A = Placering motiveras av alternativa överväganden. Storcks samling + R = Rekonstruktion via
Birkasubtyp II:A1a (App. II:2.1). 
 
 
dekorelement från olika spänneavsnitt för att skapa fixeringsbilder. Bottenplattan pryds av 
kringelformade gripdjurskroppar med fotbojor (G-fb) som anknyter till en bildidé som 
materialiserats i fas 1. Samtidigt sitter gripdjurens huvuden inte längre direkt på bottenplattan, 
utan gömmer sig i medialknoppens dekor, närmare bestämt som del av en 
fixeringsbildkomposition. Denna designändring får två effekter. För det första antar det 
kringelformade gripdjuret fixeringsbildskaraktär. För det andra pendlar des 
återgivningsperspektiv mellan fågelperspektiv (vid en betraktningsvinkel om 60 grader) och 
frontalperspektiv (vid en betraktningsvinkel om 45 grader). Vid sidan av den nyss nämnda 
fixeringsbilden har bildformgivaren bäddat för fler överraskningsmoment; vänder man på 
spännet, så förvandlas gripdjuret till en antropomorf figur med hängkäft och synlig tunga samt 
ovalspännedräkt och slokhattsliknande huvudbonad (A-h/o/sh/t). Slokhattbäraren återges i 
grodperspektiv, närmare bestämt som övre kroppshalva med händerna mot huvudet, och ses 
bäst ur en betraktningsvinkel mellan 165 och 135 grader. Inom detta intervall kan 
elementsammansättningen hos ansiktet variera en smula beroende på betraktningsvinkeln. En 
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tredje fixeringsbild upptäcker man när man betraktar medialknoppen ur 90 graders vinkel; då 
varseblir man ett antropomorft huvud med frisyrliknande mittbena (A-fr). 

UTVECKLINGSFAS 41347 konserverar många designidéer som materialiserats i fas 3. Så åter-
kommer gripdjuret med kringelformad kropp och fotbojor (G-fr) fyra gånger. Vidare återfin-
ner man korset på bottenplattan (Kr) och trepasskorset på medialknoppen (Kr-tp). Detsamma 
gäller för det antropomorfa huvudet med frisyrliknande mittbena (A-fr) och för den antropo-
morfa figuren med hängkäft och synlig tunga samt slokhattsliknande huvudbonad (A-h/sh/t). 
En närmare granskning avslöjar emellertid vissa förändringar. Å ena sidan aknar figuren nu-
mera ovalspännen, å andra sidan kombineras den med en ny fixeringsbild i form av ett litet 
gripdjur med spegelsymmetrisk kropp och frisyrliknande nackflik (G-fr). Gripdjuret i fråga 
framträder när man betraktar medialknoppen ur en vinkel mellan 15 och 45 grader. Därmed 
återupplivas, av allt att döma, en äldre designidé från fas 2. En annan gammal bekant från fas 
2 är proximalknoppen i form av det fyrbent landdjuret med bakåtvänt huvud som pryds av en 
frisyrliknande hårflik och som visar tunga (LD-b4/fr/t). Till skillnad från fas 2 och 3 återge 
spännets distalknoppar rundplastiska gripdjur med nackflik, synlig tunga samt framtassarna 
vid huvudet (G-fr/t). Det bör noteras att gripdjurets frisyrliknande nackflik motsvarar nackfli-
ken hos landdjuret uppträtt i fas 1 i samma position. Däremot saknade denna bildfigur 
framtassar. Därför är det legitimt att fråga om designidén att gestalta spännets distalknoppar 
som gripdjur har hämtats någon annanstans ifrån. 

Inom UTVECKLINGSFAS 5 materialiseras tre designvarianter. På det stora hela taget bevarar 
DESIGNVARIANT 11348 många idéer från fas 4, dock med avvikelser på detaljnivå. Men i fråga 
om distalknopparna återgår tillverkaren till landdjursprotomer utan hårflik (LD). Dessa är re-
dan kända från fas 3. I fråga om proximalknopparna mångdubblar formgivaren antalet möjliga 
figurer med hjälp av en fixeringsbildkomposition. Som resultat återger en och samma knopp 
tre sorters bildfigurer. Det rör sig om en rundfigur i form av ett fyrbent landdjur med bakåt-
vänt huvud, frisyrliknande nackflik och synlig tunga (LD-b4/fr/t), ett antropomorft huvud 
med ansiktshår (A-ah) och en antropomorf figur med frisyrliknande mittbena samt 
överdimensionerat manligt könsorgan (A-fr/mko).1349 
Hos DESIGNVARIANT 2 minskar antalet föreställande bildfigurer drastiskt. Bottenplattan fram-
står som rensopad från föreställande bildfigurer. Det enda som kvarstår är en abstrakt band-
knut med fyra slingor (BK), vars kurvatur tycks anspela på de kringelformade gripdjur som 
materialiserats på andra spänneexemplar. Utformningen av spännets distalknoppar är den-
samma som hos designvariant 1.  Den närmaste parallellen till spännets medialknopp finner 
man inom föregående fas 3. Emellertid har detaljspråket förenklats avsevärt, vilket försvårar 
bildvarseblivningen. I överensstämmelse med situationen i fas 3 återger medialknoppen hos 
den aktuella designvarianten ett antal fixeringsbilder. För det första har vi fyra landdjursfor-
made protomer med frisyrliknande hårflik (LD-fr) som förvandlas till ett kors med trepassfor-
made avslut (Kr-tp) när man byter betraktningsvinkel. För det andra har vi en antropomorf 
figur med frisyrliknande mittbena (A-fr) och för det tredje en antropomorf figur med hängkäft 
och synlig tunga, iförd i en ovalspännedräkt och täckt med en slokhattsliknande huvudbonad 
(A-h/o/sh/t). Men till skillnad från situationen i fas 3 återger medialknoppen inte längre något 
gripdjurshuvud (vilket ligger i linje med gripdjurskropparnas försvinnande från bottenplattan). 
Proximalknopparna hos designvariant 2  liknar variant 1  och 3 i så måtto att de återger vart 
sitt landdjur med frisyrliknande hårflik samt tunga och bakåtvänt huvud (LD-b4/fr/t). Men till 
skillnad från nyss nämnda dito ger knopparnas dekordetaljer inte upphov till
                                                 
1347  Väsby. Jfr fotnot 1335. 
1348  Torsta-A. Fullständigt beskrivet i katalogen. Jfr fotnot 1335.  
1349 Samma trefaldiga designidé realiserades också hos en lös knopp från Tarup. Jfr fotnot 1335. 
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Diagram 2a. Teknisk stratigrafi för figurknoppsprydda rundspännen med anknytning till Birkaserie II: A ( jfr
Tabell 10) ; b. U tvecklingsdynamik. LINJ ER :  Linje/ inramning =  Besläktat bilduttryck. H eldragen linje =  Säker
association. P unktlinje =  Sekundär kombination. Streckad linje =  O säker association. LINJ ER NAS FÄ R G :  Blå =  
Bottenplatta. G rön =  P roximalknoppar. G ul =  Medialknoppskrönets bågar. O range =  Medialknoppskrönets tak.
R osa =  Distalknoppar. R öd =  Medialknoppsbas. Vit =  Kombinerade eller sinsemellan olika spänneavsnitt.
TEC KEN:  *  =  Sekundär kombination eller solitär med okänd primärfunktion. 

fixeringsbilder. I likhet med designv ariant 1  återger proximalknopparna återigen några fixe-
ringsbilder. 

H os DESIG NVAR IANT 3 13 50 i utvecklingsfas 5 väljer formgivaren en diametralt motsatt stra-
tegi jämfört med designv ariant 2 , närmare bestämt genom att kraftigt utöka antalet 
fixeringsbildkompositioner bestående av ett fyrbent landdjur med frisyrliknande hårflik samt 
tunga ( LD-b4/ fr/ t) , ett antropomorft huvud med ansiktshår ( A-ah)  samt en antropomorf figur 
med frisyrliknande mittbena och överdimensionerat manligt könsorgan ( A-fr/ mko) . Till de 
bibehållna designidéerna från den föregående fas 4 hör medialknoppens kors med trepassfor-
made avslut ( Kr-tp)  samt ett gripdjur med frisyrliknande nackflik ( G -fr)  som återfinns i tvåfal-
digt utförande som distalknopp och i fyrfaldigt utförande på medialknoppen. Den tredje bibe-
hållna bilddesignen upptäcker man när man vänder på spännet. Då förvandlas medialknop-
pens symmetriska gripdjur till en antropomorf överkropp med ansiktshår, hängkäft och synlig 
tunga samt slokhattsliknande huvudbonad ( A-ah/ h/ sh/ t) . Samtidigt tar spännets formgivare 
vara på möjligheten att bygga ut denna fixeringsbild. I fas 3 och 413 47 framträdde slokhattbära-
                                                
13 50  British Museum. J fr fotnot 13 3 5. 
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ren bäst vid en betraktningsvinkel mellan 165 och 135 grader. Om vinkeln underskred samma 
intervall, tappade betraktaren slokhattbärarens ansikte ur sikte. Om betraktningsvinkeln 
överskred intervallet, skymdes slokhattbärarens ansikte av en distalknopp. Hos designvariant 
3 åtgärdar formgivaren dessa problem i två av fyra fall genom att involvera dekorelement från 
distalknopparna som föreställer ett antropomorft huvud med ansiktshår, zoomorfa detaljer och 
blottade tänder (A-ah/z). Betraktat ur en 180 graders vinkel lägger sig detta ansikte – likt en 
mask – mellan betraktaren och spännets slokhattbärare (Fig. 28). Vid sidan av masken återger 
samma distalknoppar en antropomorf helfigur med ansiktshår (A-ah) som har händerna i det 
tudelade skägget samt uppåt vridna ben (Fig. 25c). Detta är den andra bildbaserade innovatio-
nen inom den aktuella designvarianten. En tredje innovation utgörs av ett antropomorft huvud 
med ansiktshår i form av en mustasch, en frisyrliknande mittbena och en hjälmliknande 
huvudbonad (A-ah/fr/hh). Bildfiguren uppstår genom ett samspel mellan bottenplattans och 
medialknoppens dekorelement. Den fjärde innovationen ligger i bilddesignens idé att förse 
medialknoppen med fyra extra landdjursprotomer (LD). Tillägget får två effekter. Dels gör det 
antropomorfa huvudet med frisyrliknande mittbena sorti från medialknoppen. Dels uppstår en 
ny fixeringsbild i kombination med bottenplattans dekor. Fixeringsbilden föreställer en 
antropomorf varelse med ansiktshår och zoomorfa drag (A-ah/z). Den återges som överkropp, 
närmare bestämt med tassarna mot huvudet. Som den femte innovationen i raden förbyts det 
kringelformade gripdjuret mot ett spegelsymmetriskt gripdjur (G) sett i frontalperspektiv. I 
samband med detta byte flyttas gripdjurets huvud från medialknoppen till bottenplattan. Flyt-
ten medför att bottenplattans spegelsymmetriska gripdjur kan iakttas ur en vinkel på upp till 
90 grader. Omständigheten att kropparna till bottenplattans fyra gripdjur tillsammans bildar en 
fixeringsbild i form av ett likarmat kors (Kr) talar för att designidén i fråga hämtats från fas 2. 
Vid sidan av denna fixeringsbild kan gripdjurens extremiteter också läsas som profilsedda 
banddjur (BD). 

UTVECKLINGSFAS 6 ger utrymme till två designvarianter som förenar delvis motstridiga 
tendenser. Somliga bildfigurer gör sorti, andra återkommer, och åter andra nyskapas. DE-
SIGNVARIANT 1 överensstämmer med designvariant 3 1350 i fas 5 i ett flertal avseenden. Som 
första reminiscens återger bottenplattorna samma fixeringsbildkombination bestående av sym-
metriska gripdjur (G) i frontalperspektiv, profilsedda banddjur (BD) och ett likarmat kors 
(Kr). Som andra reminiscens förfogar båda spännen över gripdjursformade distalknoppar (G). 
En tredje reminiscens från fas 5 ligger i formgivarens sätt att använda medialknoppens dekor-
element för att frammana olika fixeringsbilder. För det första återger medialknoppen ett 
symmetriskt gripdjur med frisyr (G-fr) som väcker associationer till både designvariant 1 1348 
och 31350 i fas 5. För det andra samverkar medialknoppen med bottenplattans element och ska-
par därigenom två antropomorfa figurer – dvs. dels ett antropomorft huvud med hängkäft och 
synlig tunga (A-h/t), dels en antropomorf figur med hängkäft och synlig tunga samt 
slokhattsliknande huvudbonad (A-h/sh/t). För det tredje bildar medialknoppens dekorelement 
ett kors med trepassformade avslut (Kr-tp). Därutöver återger den aktuella designvarianten en 
antropomorf figur med frisyrliknande mittbena (A-fr) och blottade tänder som länkar spännet 
med designvariant 1och 2i fas 5. Men till skillnad från sina föregångare kompletteras huvudet 
i fråga med en överkropp inklusive vinklade armar som sitter på bottenplattan. Med andra ord 
möter betraktaren i detta fall vidareutvecklingen av ett väletablerat bildtema. Vid sidan av det 
utmärks designvariantens rundplastiska proximalknoppar av en innovativ fixeringsbilddesign 
i form av en fågel (F) som förvandlas till en blandfigur i form ett fyrbent landdjur med ett par 
antropomorfa armar samt fågelvingar (BF[=A&LD&F]-b2&4). 

I jämförelse med den nyss beskrivna designvarianten där man skapade fixeringsbilder med 
hjälp av i förhållande till varandra avlägsna spännedelar, framstår formgivarens skaparglädje 
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Tabell 11. Teknisk stratigrafi för figurknoppsprydda rundspännen med anknytning till Birkaserie II:B (jfr App. 
VIII–Tabell 9). Tabellen återger det tredje sorteringsskedet där gruppföljden översätts till faser. Tissø-A + R = 
Rekonstruktion via Vestervang. 
 
 
hos DESIGNVARIANT 21351 som dämpad. Vad som kvarstår av gripdjurets (G-fr) förvandlingar är 
dels ett antropomorft huvud med frisyrliknande mittbena (A-fr), dels en antropomorf över-
kropp med hängkäft och synlig tunga samt slokhattsliknande huvudbonad (A-h/sh/t). I övrigt 
framstår den bildmässiga bron mellan medialknoppen och bottenplattan som kapad. I överens-
stämmelse med designvariant 3 i föregående fas 5 och designvariant 1 i den aktuella fas 6 
återger bottenplattan en fixeringsbildkombination som förenar symmetriska gripdjur (G), 
banddjur (BD) och ett kors (Kr). Vidare överensstämmer medialknoppens detaljspråk någor-
lunda väl med designvariant 3 i fas 5 ännu bättre med designvariant 1 i samma fas. En förbin-
dande länk till fas 6 är medialknoppens fixeringsbildkombination i form av ett symmetriskt 
gripdjur med frisyrliknande nackflik (G-fr) och ett kors med trepassformade avslut (Kr-tp). En 
innovation hos den aktuella designvarianten utgör spännets dubbla uppsättning proximalknop-
par. Den ena knoppsorten återger ett fyrbent landdjur med frisyr i form av en nackflik (LD-
b4/fr) och huvudet på snedden. Den andra knoppsorten föreställer framåtblickande blandfigur 
bestående av ett fyrbent landdjur med frisyrliknande hårflik samt ett par antropomorfa armar 
(BF[=A&LD]-b2&4/fr). Blandfiguren väcker associationer till designvariant 1 i den föregå-
ende fas 5. Skillnaden ligger dock i omständigheten att figurens nackflik inte längre används 
för någon fixeringsbildkomposition. Spännets distalknoppar föreställer enkla landdjursproto-
mer av samma sort som senast sågs hos designvarianterna 1 och 2 inom fas 5. 

Som tidigare framgått, konstitueras UTVECKLINGSFAS 7 av en enda designvariant.1352 Spän-
                                                 
1351  Torsta-B. Jfr fotnot 1335. 
1352  Gnëzdovo-B. Jfr fotnot 1335. 
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net i fråga är en rekonstruktion av ett äldre dito. Som sådan avviker dekoren hos den aktuella 
designvarianten i flera avseenden från det etablerade bildschemat. Mest iögonfallande är 
avsaknaden av djurformade distalknoppar. Spännets proximalknoppar återger ett fyrbent land-
djur med en frisyrliknande kombination av nack- och pannflik samt en synlig tunga (LD-
b4/fr/t). Bottenplattans dekor återger en fixeringsbildkombination bestående av ett banddjur 
(BD) och ett likarmat kors (Kr). Korset återkommer i ytterligare en fixeringsbildkombination 
med medialknoppens fyra trikvetror (Tk) samt som en entydig bildfigur på medialknoppens 
svampformade tapp. 

Figurknoppsprydda rundspännen tillhörande Birkaserie II:B1353 

Den följande kategoribundna analysen utgör en partiell revision av mina tidigare resultat1354 
avseende utvecklingen av stora rundspännen med figurknoppar som räknas till Birkaserie 
II:B.1355 Till skillnad från mina övriga kartläggningar ligger ambitionen i det här fallet inte i en 
uttömmande undersökning av hela spänneserien utan enbart en undersökning av de därtill 
associerade figurknoppspännena. Därför äger associationerna i fråga om överföringen av 
bildrelaterade designidéer inte alltid samma validitet. 

Teknisk stratigrafi 
Inom det FÖRSTA SORTERINGSSKEDET1356 serieras spännena med ledning av variationer i deras 
konstruktion och medialknoppens infästning. Detta leder till en uppdelning av spännemateria-
let i fem grupper.1357 Som ANDRA SORTERINGSSKEDE1358 inpassas spännefragmentet från Tissø i 
den nyss etablerade grupperingen. För detta ändamål rekonstrueras förlorade spännedelar via 
det dekormässigt närstående spännet från Vestervang.1359 I det TREDJE SORTERINGSSKEDET 
översätts gruppindelningen till fem tekniska faser (Tabell 11). 

Spännedekorens utveckling 
Efter att ha placerat alla tillgängliga spänneexemplar i funktionstekniska utvecklingsfaser, har 
det blivit möjligt att rekonstruera spännedekorens utveckling steg för steg. En förbindande 
länk mellan dekorvarianterna inom alla utvecklingsfaser (med undantag för utvecklingsfas 4) 
är spännedekorens kvadrupelsymmetriska upplägg. Till följd av detta repeteras alla bildele-
ment fyra gånger. Inom UTVECKLINGSFAS 11360 är bildelementen relativt klart åtskilda och fixe-
ringsbildkompositionerna fåtaliga. Dekoren återger en antropomorf figur med ansiktshår, zoo-
morfa detaljer och blottade tänder (A-ah/z), ett dito med snara kring halsen samt med ansikts-
hår, hängkäft, ovalspännedräkt och synlig tunga (A-ah/h/o/sn/t), en profilsedd blandfigur 
bestående av ett banddjur med landdjurshuvud samt synlig tunga (BF[=BD&LD]-t), ett mini-
malt kors (Kr)  och  ett  jättelikt  dito  med  trepassformade  avslut (Kr-tp),  ett  landdjur  med  
 
                                                 
1353  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Stora r undspännen med f igurknoppar: Birka-serie II:B: Jämjö-A och B (App. 

III:1.2.27 & App. III:1.2.28), Småland (App. III:1.2.34), Tissø-A (fragment, App. III:1.2.38), Vestervang 
(App. III:1.2.42), Vårby-A (App. III:1.2.45). 

1354 Neiß 2007b; idem 2010a. 
1355 App. II:2.1.2. 
1356  Jämjö-A och B, Småland, Vestervang, Vårby-A. Jfr fotnot 1353.  
1357  App. VIII–Tabell 8. 
1358  Tissø-A (fotnot 1353) och samma spännen som i fotnot 1356. 
1359  App. VIII–Tabell 9. 
1360  Jämjö-A. Jfr fotnot 1353. 
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Diagram 3a. Teknisk stratigrafi för rundspännen med anknytning till Birka-grupp II:B (jfr Tabell 11). b. Utveck-
lingsdynamik. LINJER: Linje/inramning = Besläktat bilduttryck. HELDRAGEN LINJE = Säker association. Streckad 
linje = Osäker association. LINJERNAS FÄRG: Blå = Bottenplatta. Grön = Proximalknoppar. Rosa = Distalknop-
par. Röd = Medialknoppsbas. Vit = Kombinerade eller sinsemellan olika spänneavsnitt. 
 
 
med  frisyrliknande  nackflik  (LD-fr)  och  en  fågel  (F)  med  brett  huvud  samt  ett gripdjur
med  tjock  svans  (G).   Det  bör  noteras  att  den  sistnämnda  bildfiguren  består  av  grip-
djurstypiska kroppsdetaljer som distribuerats på ett mycket ovanligt sätt över knoppens yta.1361 

UTVECKLINGSFAS 21362 markerar ett brott, både i fråga om bildfigurernas detaljspråk och i 
fråga om deras fördelning över spänneytan. Dekoren är rik på fixeringsbildkompositioner som 
återkommande involverar sinsemellan avlägsna spänneavsnitt. Fyra av bildfigurerna bär på 
attribut i form av dräktdetaljer. Det rör sig dels om den övre kroppshalvan av en antropomorf 
figur med ovalspännedräkt (A-o), dels tre antropomorfa huvuden med slokhatt (A-sh). Två av 
huvudena uppvisar därutöver ansiktshår och hängkäft (A-ah/h/sh) respektive ansiktshår, häng-
käft och synlig tunga (A-ah/h/sh/t). Vid sidan av dessa två huvuden finner man ytterlige tre 
antropomorfa figurer med ansiktshår, närmare bestämt en med skägg (A-ah), en med tudelat 
skägg (A-ah) och en med mustasch samt frisyr i form av en pannlugg (A-ah/fr). Utöver 
antropomorfa figurer återger bilddesignen två sorters zoomorfa varelser, närmare bestämt ett 
gripdjur med spegelsymmetrisk kropp och frisyrliknande hårflikar (G-fr) samt en fågel med 
kroknäbb (F). Indikationerna för ett eventuellt inflytande från bilddesignen inom den omedel-
bart föregående fas 1 förblir för det mesta vaga. Ett undantag utgör det likarmade korset med 
bandslingor och trikvetror (Kr-bs/tk) som man finner på medialknoppen. Denna design repre-
senterar en vidareutveckling av några designidéer som materialiserats förut, närmare bestämt i 
exakt samma position på spännet och med samma knutpunktdistanser. 

Inom UTVECKLINGSFAS 31363 återupplivas många designidéer från fas 1. En signifikant avvi-
kelse skönjas i överskalets distalavsnitt som pryds av en bandfläta bestående av två strängar 
(istället för den gamla fixeringsbildkompositionen bestående av fågel, profilsedda blandfigu-
rer och en antropomorf figur med halssnara och ovalspännedräkt).1360 Dels skönjer man 
avvikelser på spännets proximalknoppar som har försetts med intrikata bandflätor. Detta ska-
par förutsättningarna för olika fixeringsbilder. Bland fixeringsbilderna begränsar sig somliga 
till den aktuella knoppsorten, andra involverar intilliggande spänneavsnitt, och åter andra 
involverar mer avlägsna spänneavsnitt. Som resultat befolkas dekoren av olika sorters 
                                                 
1361  Neiß 2007b, 148, 152–153, fig. 17b. 
1362  Småland. Jfr fotnot 1353. 
1363  Vårby-A. Jfr fotnot 1353. 
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antropomorfa figurer. Somliga figurer bär på en Napoleonhattsliknande huvudbonad. De kan 
uppdelas i figurer utan ansiktshår (A-nh) och figurer med ansiktshår i form av en mustasch 
(A-ah/nh; i två olika varianter). Andra figurer bär på en hjälmliknande huvudbonad. De kan 
uppdelas i figurer med ansiktshår i form av en mustasch (A-ah/hh) och figurer med ansiktshår 
i form av ett skägg samt en frisyr i form av två hårflikar (A-ah/fr/hh). En konstant till 
designidéerna som materialiserats i fas 1 är gripdjuret med den breda svansen (G). En annan 
konstant är korset med trepassformade avslut (Kr-tp) som uppträder i en minimal variant på 
medialknoppen och i en jättelik variant som täcker spännets framsida. En tredje designmässig 
konstant är den antropomorfa figuren med ansiktshår i form av en mustasch samt med zoo-
morfa detaljer (A-ah/z). I enlighet med situationen i fas 1 uppträder huvudet på spännets dis-
talknopp. Samtidigt har bildformgivaren passat på att förse huvudet med en egen kropp som 
består bl.a. av proximalknopparnas nytillkomna bandflätor. Med andra ord eliminerade den 
ansvariga bildformgivaren inte bara några bildfigurer hos sitt nya designupplägg, utan såg 
också till att kompensera för bortfallet genom att ta sinsemellan avlägsna dekorelement i bruk. 
Även UTVECKLINGSFAS 41364 kännetecknas av viljan att optimera äldre designidéer. Men till 
skillnad från sina föregångare präglas de aktuella designvarianterna av trippelsymmetrins 
ideal. För att börja med några bildfigurer som eventuellt påverkats av fenomen inom den ome-
delbart föregående fasen, så återger DESIGNVARIANT 11365 ett gripdjur (Fig. 22–G) med tjock 
svans och en antropomorf helkroppsfigur med ansiktshår, zoomorfa detaljer och pösbyxor 
(Fig. 19–A-ah/pb/z). Andra figurer återupptar ännu äldre designidéer som materialiserats i fas 
1.1360Sålunda kombineras huvudet till den sistnämnda bildfiguren med en fågel som 
kännetecknas av ett brett huvud (Fig. 19–F). Samma fågel ingick inom fas 1 i ännu en 
fixeringsbildkombination med en mustaschprydd figur som bar på en ovalspännedräkt samt 
en halssnara.1360 Och riktigt nog återkommer inom den aktuella fas 4 en skäggprydd figur i 
precis samma position ‒ om än med helt andra attribut i form av en vapenuppsättning bestå-
ende av hjälm och yxa (Fig. 21– A-ah/fr/hh/y). Det är inte uteslutet att idén att utrusta figuren 
med hjälm hämtades någon annanstans ifrån. Tankarna leds här till alla hjälmbärare som 
materialiserats i fas 3. Detsamma gäller för ”Napoleonhatten” hos den jättelika människofigu-
ren i fas 4 som intar en stor del av spännets yta (Fig. 20–A-nh/o). Emellertid finner figurens 
ovalspännedräkt sin närmaste motsvarighet inte i fas 3 utan i fas 1.1360 Dräkten bärs av den re-
dan omnämnda figuren med mustasch och halssnara. Omständigheten att denna figur återges 
med hängande käft och synlig tunga indikerar att den blir strypt. Intressant nog materialiseras 
bildidén om ett mustaschprytt huvudet med liknande uttryck i form av vidöppen hängkäft och 
synlig tunga (Fig. 22-ah/fr/h/t) också i fas 4, närmare bestämt i jättelikt utförande. För att 
skifta fokus till en annan jättelik bildfigur, återger samma designvariant 1 ett människohuvud 
med hängkäft, kranieliknande utseende, slokhatt och synlig tunga (Fig. 23–A-h/k/sh/t). Figu-
ren finner sin närmaste föregångare i fas 2. Som något mer originellt framstår bildformgiva-
rens idé att ge spännet ett reptilliknande djur med synlig tunga (Fig. 21–R-t). Intressant nog 
sitter djurets kluvna tunga i den position på spännet som i fas 1 upptagits av tungorna tillhö-
rande ett par profilsedda blanddjur. Det tyder på att bildformgivaren låtit sig inspireras av en 
äldre designidé. Vid sidan av nyss nämnda variationer av äldre bildteman materialiserar 
designvariant 1  även fem figurer som saknar någon motsvarighet inom den aktuella 
spännegruppen. Det rör sig om ett hjortliknande landdjur med horn (Fig. 20–LD-ho), en 
blandfigur bestående av ett landdjurshuvud och en fågelkropp (Fig. 19–BF[=F&LD]), ett 
treflikigt spänne (Fig. 19–TS), ett delvis skeletterat huvud i form av ett antropomorft kranium 
med ansiktshår och utsträckt tunga (Fig. 19–A-ah/k/t) och en med ansiktshår försedd antropo-
morf figur (Fig. 19–A-ah) som lägger händerna mot huvudet. Den sista bildfiguren återfinner 
                                                 
1364  Vestervang, Tissø-A. Jfr fotnot 1353. 
1365  Vestervang. Jfr fotnot 1353. 
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man även hos DESIGNVARIANT 21366 inom den aktuella fas 4 (som annars bara föreligger som 
fragment i form av en spänneknopp). 

Designvarianten som representerar utvecklingsfas 51367härrör från Jämjödepån. Intressant 
nog hittades den tillsammans med det ett annat spänne1360 som representerar den äldsta kända 
designvarianten inom hela spänneserie B. Gemensamheterna mellan spännena begränsar sig 
inte bara till fyndkontexten. Dels försågs det yngre spännet med funktionstekniska förbätt-
ringar som formgivaren utvecklat genom att analysera uppkomna förslitningsskador hos den 
äldre designvarianten. Dels repeterar dekoren hos den yngre designvarianten dekorens 
kvadrupelsymmetriska upplägg. Allt som allt ligger det därför nära tillhands att uppfatta 
designvarianten som materialiserats i fas 1 som den omedelbara inspirationskällan för ett fler-
tal bildrelaterade designidéer som materialiseras i den nu aktuella fas 5.1368Anknytningen 
bakåt yttrar sig allra tydligast genom dekorens stora kors med dess trepassformade avslut (Kr-
tp). Vid sidan av några mycket påtagliga influenser från fas 1 skönjer betraktaren även infly-
tande från designidéer som materialiserats på annat håll, närmare bestämt i den omedelbart 
föregående fas 4. Påverkans intensitet varierar dock. I somliga fall är överensstämmelsen mel-
lan bildfigurerna mycket stark, i andra kombinerades bildidéer från fas 1 till en ny helhet. Ett 
första exempel på denna sorts nyskapelser är det frontalsedda gripdjuret med spegelsymmet-
risk kropp och frisyrliknande hårflik (G-fr) som uppstod genom att bildformgivaren fusione-
rade medialknoppens lösryckta landdjurshuvuden och proximalknoppens gripdjursdetaljer 
kända från fas 1. Samtidigt påminner gripdjurets formspråk mest om något som man sett i fas 
4. Ett annat exempel på den nyss beskrivna blandningstendensen är den antropomorfa figuren 
med ansiktshår och zoomorfa detaljer (A-ah/z). Huvudets utformning och position i den aktu-
ella fas 5 matchas bäst av något som man sett i fas 1. Men hos den uppdaterade varianten såg 
bildformgivaren till att förse varelsen med egna extremiteter, vilket knyter den närmare till en 
liknande figur i fas 4. Ett tredje exempel på blandningen av kontinuitet och förnyelse är 
fågelfiguren med det breda huvudet (F) som flyttats från distalknoppen till proximalknoppen, 
av allt att döma under intryck av blandfiguren med fågelkropp från fas 4 som materialiserats i 
samma position. Blandade influenser kan även skönjas i fråga om spännets antropomorfa hu-
vud med ansiktshår i form av en mustasch samt slokhatt (A-ah/sh). Om man enbart går på 
fasindelningen, finner figuren sin närmaste parallell inom fas 4. Om man däremot går på figu-
rens detaljspråk, ligger bildfigurens motsvarighet i fas 2 mycket närmare. Vid sidan av figu-
rerna med blandade influenser materialiserar designvarianten i fas 5 även ett flertal bildidéer 
som verkar direkt hämtade från föregående fas 4. Det rör sig om en antropomorf figur med 
ansiktshår i form av ett skägg och en bred mustasch (A-ah), ett hjortliknande landdjurshuvud 
med horn (LD-ho), ett reptilhuvud med kluven tunga (R-t) samt en antropomorf figur med 
ansiktshår i form av en hängmustasch, frisyr i form av två hårflikar, synlig tunga samt hjälm 
och yxa (A-ah/fr/h/hh/t/y). Däremot förblir det en öppen fråga om det också föreligger något 
inspirationssamband i fråga om idén att förse spännet med antropomorfa figurer med 
Napoleonhatt, i detta fall både som helkroppsfigur i minimal storlek (A-nh) och som ett jätte-
likt huvud som visar tungan (A-nh/t). Två innovationer utan direkta motsvarigheter inom den 
aktuella spänneserien är ett jättelikt landdjurshuvud (LD) av rovdjurskaraktär, ett litet kors av 
bandslingor (Kr-bs) som sitter på medialknoppen samt ett rep bestående av en repstav med 
bandknut i form av en trikvetra, som återges i bottenplattans periferi. Detta öppnar för frågan 
om bildformgivaren lät sig inspireras av något som hen sett någon annanstans. 
                                                 
1366  Tissø-A. Jfr fotnot 1353. 
1367  Jämjö-B. Jfr fotnot 1353. 
1368  Jfr IV:2, 12 om Jämjödepån. 
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Likarmade spännen tillhörande Birkagrupp IV1369 
Den nu följande kategoribundna analysen utgör en partiell revidering av mina tidigare resultat 
avseende utvecklingen av likarmade spännen som associerar till Birkagrupp IV. 

Teknisk stratigrafi 
Inom det FÖRSTA SORTERINGSSKEDET serieras spänneexemplaren med ledning av variationerna 
inom sex spänneavsnitt – bottenplattans potentiella tillverkningsspår, medialknoppens 
montageanordning, nålfästets och nålhållarens utformning, proximalknoppars 
monteringsanordningar samt spännets upphängningsanordning. Som resultat indelas det aktu-
ella spännematerialet i åtta tekniska grupper.1370 Som ANDRA SORTERINGSSKEDE inpassas de 
fragmentariska spänneexemplaren i den nyetablerade grupperingen. För detta ändamål rekon-
strueras förlorade spännedelar via dekormässigt närstående spännen.1371 Inom det TREDJE 
SORTERINGSSKEDET inpassas spänneexemplaren som saknar ett viktigt diagnostiskt avsnitt, i 
det här fallet nitfästa proximalknoppar.1372 Inom Birkagrupp III går avsaknaden av proximal-
knoppar hand i hand med ålderdomliga tillverkningstekniker och funktionstekniska lös-
ningar.1373 Därför räknas tillhörande spänneexemplar till den äldsta horisonten inom stratigra-
fin. Denna horisont kan i sin tur uppdelas i tre tekniska grupper där varje spänneexemplar 
representerar en egen grupp. Birkaserie IV:C präglas av tekniskt avancerade index1374 och 
representerar troligen ett senare utvecklingsskede än Birkagrupp III. Frågan är emellertid, 
hur sent? Ett relevant riktmärke är dekormässiga index som relaterar till tillverkningstekni-
ken. Till en början står dekoren hos Birkasubtyp IV:C1 i direkt beroende av designidén bakom 
spännevarianten från Birkagrav 1105. Samtidigt tjänar typen som inspirationskälla för botten-
plattans dekor inom Birkasubtyp IV:B2a och B3. Därför platsar Birkasubtyp IV:C1 någon-
stans mellan grupp 6  och 12 inom den preliminära stratigrafin. Av allt att döma inspirerades 
även formgivaren bakom Skäggestaspännet av något exemplar inom Birkaserie IV:C.1375 Dock 
förblir det en öppen fråga hur designidén förmedlades och när. I det FJÄRDE SORTERINGSSKE-
DET justeras den rekonstruerade lagerföljden.1376 Vidare inpassas Gnëzdovospännets inplante-
rade knoppar i den etablerade fasindelningen utifrån dekorrelaterade överväganden. Dekoren 
på spännets medialknopp och på två av spännets proximalknoppar (vilka alla tre härrör från 
                                                 
1369  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Asa (App. III:1.1.1, Birkasubtyp IV:A2a-särexemplar), Birka-A (App. III:1.1.2, 

Birkaserie IVA?), Birkasubtyp IV:A1b (App. II:1.2.1), Birkasubtyp IV:A2a (App. II:1.2.1), Birkasubtyp 
IV:A2b (App. II:1.2.1), Birkasubtyp IV:A3a (App. II:1.2.1), Birkasubtyp IV:A3b (App. II:1.2.1), 
Birkasubtyp IV:B1 (App. II:1.2.2), Birkasubtyp IV:B2a (App. II:1.2.2), Birkasubtyp IV:B2b (App. II:1.2.2), 
Birkatyp IV:C1 (App. II:1.2.3), Birkatyp IV:B2c (App. II:1.2.2), Birkatyp IV:C1 (App. II:1.2.3), Birkatyp 
IV:D1 (App. II:1.2.4), Bj 969 (App. III:1.1.8, Birkasubtyp IV:A2b-särexemplar), Bj 1105 (App. III:1.1.14, 
Birkasubtyp IV:A2b-särexemplar), Brenners samling (App. III:1.1.19, Birkasubtyp IV:B1-särexemplar), 
Eléc (App. III:1.1.23, Birkaserie IV:D), Gnëzdovo-A (dvs. rundspännets delar som härrör från ett likarmat? 
spänne, App. III:1.2.23, Birkatyp IV:A-särexemplar), Hamnatorp (App. III:1.1.31, Birkaserie III:G), Harby 
(App. III:1.1.32, Birkaserie III:G), Hov (App. III:1.1.34, Birkatyp IV:A1-särexemplar), Kiplingeberg (App. 
III:1.1.37, Birkasubtyp IV:A1a-särexemplar), Kroksta (App. III:1.1.38, Birkatyp IV:B2c), Skäggesta-B 
(App. III:1.1.45, Birkaserie IV:C-särexemplar), Strömsbro (App. III:1.1.52, Birkagrupp III), Smedby (App. 
III:1.1.47, Birkasubtyp IV:A2b-särexemplar), Tyresta (App. III:1.1.60, Birkatyp IV:A1), Västanträsk 
(fragment, App. III:1.1.64, Birkatyp IV:A1-särexemplar eller Birkasubtyp IV:A2a-särexemplar), 
Västergötland (App. III:1.1.65, Birkaserie IV:C-särexemplar). 

1370  App. VIII–Tabell 10. 
1371   Ibidem Tabell 11. 
1372   Ibidem Tabell 12. 
1373  Dvs. följande: Hamnatorp, Harby, Strömsbro. Jfr fotnot 1369. 
1374 Birkatyp IV:C1. Jfr fotnot 1369. 
1375 Västergötland. Jfr fotnot 1369. 
1376  App. VIII–Tabell 13. 
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samma likarmade spänne)1377 associerar dels till designidén bakom Birkatyp IV:B1 i grupp 8, 
dels till designidén bakom Birkatyp IV:D1 i grupp 9. Därför placeras Gnëzdovoknopparna lite 
trevande mellan dessa två grupper. Västergötlandspännets1378 dekordetaljer och 
knutpunktdistanser skvallrar om att bildidén hämtats från Birkasubtyp IV:C1 (av allt att döma 
genom formtagning). Därför placeras designvarianten i samma stratigrafiska grupp som sin 
förebild, samtidigt som dess ålderdomliga nålhållare tolkas som typologisk atavism. Samma 
tolkning görs för särexemplaret från Birkagrav 9691379 som kopierats av från Birkasubtyp 
IV:2b. Därför placeras detta särexemplar i samma grupp som sin förlaga. Detsamma gäller för 
Birkasubtyp IV:2a inklusive särexemplaret från Smedby.1380 I särexemplarets fall motiveras 
omplaceringen i tabellen med att dess bottenplatta tillverkats med hjälp av samma hårdmodell 
som Birkasubtyp IV:2a (som innehåller enstaka exemplar med progressiva funktionstekniska 
lösningar), samtidigt som man använde en senare modell för att skapa medialknoppen. I linje 
med samma tankegång flyttas Birkasubtyp IV:3a och 3b längre uppåt i den rekonstruerade 
lagerföljden. I det FEMTE SORTERINGSSKEDET översätts gruppindelningen till tekniska faser 
(Tabell 12). 

Spännedekorens utveckling1381 

Genom att placera de tillgängliga spänneexemplaren i funktionstekniska utvecklingsfaser, blir 
det möjligt att rekonstruera spännedekorens utveckling steg för steg (jfr Tabell 12). Inom 
UTVECKLINGSFAS 11382 återger spännets bottenplatta en fixeringsbildkomposition som består 
av två sorters antropomorfa helfigurer med frisyrliknande mittbena. Den första sorten har 
fjättrade ben och kvinnobröst och fjättrade ben (A-fr/fb/kb). Figuren är frontalsedd och ligger 
längs med spännets V‒Ö axel. Figuren lyfter händerna mot huvudet, och benen är lagda i knu-
tar. Figurkombinationens andra ingrediens är en antropomorf helfigur med frisyrliknande 
mittbena (A-fr) som avbildas i en blandning av frontal- och halvprofilperspektiv. Denna figur 
uppträder två gånger på en och samma spännearm (parallellt med spännets N‒S axel). Till 
skillnad från den figuren med kvinnobröst är armarna här utsträckta och benen arrangerade i 
en framåtskridande ställning. Formgivarens kompositionsknep att repetera figuren genom 
fixeringsbilder leder till att man möter samma bildfigur även om man byter betraktningsvin-
kel. Dessvärre är medialknoppsbasen hos den bevarade designvarianten så korroderad att man 
inte längre kan identifiera några bildfigurer, med undantag för en fixeringsbild i form av ett 
kors (Kr) som uppstår i en betraktningsvinkel på 90 grader. 

UTVECKLINGSFAS 21383 bevarar många bildidéer. Emellertid gjuts bottenplattan numera med 
en uppsättning tappformade knoppar. Tillägget leder till att den antropomorfa helfigurens 
frisyrliknande mittbena omformas till en ”Napoleonhatt ” (A-nh). Dessutom får den V–Ö 
orienterade figuren med kvinnobröst (A-kb/nh) framåtskridande ben. Medialknoppsbasen 
återger ett profilsett landdjur (LD) som repeteras åtta gånger inom ramen för en fixeringsbild-
komposition. Den repetitiva kompositionsprincipen känns igen från bottenplattans antropo-
morfa figurer och medför att landdjuret följer betraktarens blick runt 
                                                 
1377 Gnëzdovo-A. Jfr fotnot 1369. 
1378 Skäggesta-B. Jfr fotnot 1369. 
1379 Bj 969. Jfr fotnot 1369. 
1380 Smedby. Jfr fotnot 1369. 
1381  De nu följande beskrivningarna av dekorvarianterna är enbart summariska. Fullständiga beskrivningar 

återges i katalogen. De av mig åberopade tekniska analyserna återges i App. IV samt App. VIII–Tabell 2. 
1382  Strömsbro. Jfr fotnot 1369. 
1383  Harby och Birkaserie III:G. Jfr fotnot 1369 respektive App. II:1.1.2.  
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Tabell 12. Teknisk stratigrafi intakta och rekonstruerade likarmade spännen med anknytning till Birkagrupp IV 
(App. II:1.2; jfr Tabell 4, App. VIII–Tabell 10–13). Tabellen återger det femte sorteringsskedet där gruppföljden 
översätts till faser. Birka-A + R = Rekonstruktion via Birkasubtyp IV:A2b. Birkasubtyp IV:A2b + B = Båda vari-
anter förekommer. Birkasubtyp IV:A3a + B = Båda varianter förekommer. Birkasubtyp IV:A3b + B = Båda 
varianter förekommer. Bj 969 + R = Rekonstruktion via Birkasubtyp IV:A2a. Birkatyp IV:B1 + T = Typologiskt 
rudiment som inte tas i beaktande (jfr XI:3.2.1.3.3). Eléc + R = Rekonstruktion via Birka-typ IV:D1. Kiplinge-
berg + R = Rekonstruktion via Birkasubtyp IV:A1a. Smedby + R = Rekonstruktion via Birkasubtyp IV:A2a. 
Strömsbro + S = Senare tillägg som inte tas med i beräkningen. Västanträsk + R = Rekonstruktion via Birkasub-
typ IV:A1a. Västergötland + A = Typologisk atavism. 
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spännet. Sedda ur en vinkel på 90 grader förvandlas dekor-
elementen till ett kors (Kr). Istället för att överbrygga olika 
spännedelar begränsar sig dekorens fixeringsbilder till 
separata spänneavsnitt. 

Inom UTVECKLINGSFAS 31384 förblir bildidéerna, av allt 
att döma, desamma, samtidigt som detaljutförandet associe-
rar mer frekvent till fas 1 än fas 2. 

 UTVECKLINGSFAS 4 markerar introduktionen av 
gripdjursformade proximalknoppar som avbildar framkrop-
pen av ett gripdjur med tassarna not huvudet. Två 
designvarianter har blivit kända för eftervärlden. Hos 
DESIGNVARIANT 11385 förses gripdjuren (G) med öron och 
markerad käft. Därutöver är knoppens bas uppdelad i hori-
sontella sektioner. Bottenplattans detaljspråk skvallrar om 
ett beroende till en designförlaga från fas 1. Introduktionen 
av proximalkoppar leder till att bottenplattans antropomorfa 
varelser med kvinnobröst och Napoleonhatt (A-kb/nh) 
förlorar knuten i benen. Medialknoppens dekor är starkt 
abstraherad i jämförelse med föregående faser, och det går 
inte att dechiffrera någon föreställande bildfigur. DE-
SIGNVARIANT 21386 representerar en vidareutveckling av de-
signidén som materialiserades hos designvariant 1. En 
signifikant skillnad ses hos bottenplattans N–S orienterade 
antropomorfa figurer med Napoleonhatt (A-nh), där benen 
ändras från stående till framåtskridande, samtidigt som 
figurens ena hand rör vid en av fötterna. 

I likhet med föregående fas, innehåller UTVECKLINGSFAS 
5 två dekorvarianter. Hos DESIGNVARIANT 11387 återger 
medialknoppens bas en välbekant fixeringsbildkombina-
tion. Det rör sig om ett profilsett landdjur (denna gång med 
ledband; LD-f2/lb) som repeteras fyra gånger. Sedda ur en 
vinkel på 90 grader förvandlas dekorelementen till ett kors 
(Kr). Nu materialiserades en snarlik designidé redan i fas 2. 
Dock är de tillverkningstekniska indexen för vaga för att 
fullt ut verifiera idén om ett direktinflytande. Annars 
fortsätter designvariant 1 den inom fas 4 etablerade 
traditionen att förse bottenplattan med nitfästa proximal-
knoppar. Förvisso har båda knoppar gått förlorade, dock ger 
knopparnas monteringsanordningar och avsatsernas dimen-
sioner vid handen att de återgav framkroppen av ett grip-
djur som lägger tassarna mot huvudet. Bottenplattans 
dekordetaljer påminner snarare om bilddesignen i fas 31384

än 4. Samtidigt har bildfigurerna modifierats i flera 
avseenden. Den första modifikationen beträffar bottenplat-
tans antropomorfa figurer med Napoleonhatt (A-nh) och  

                                                 
1384  Hamnatorp. Jfr fotnot 1369. 
1385  Kiplingeberg. Jfr fotnot 1369. 
1386  Birkasubtyp IV:A1a. Jfr fotnot 1369. 
1387  Asa. Jfr fotnot 1369. 
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Diagram 4a.  Teknisk stratigrafi för likarmade spännen med anknytning till Birkagrupp IV (App. II:1.2; jfr
Tabell 12); b. Utvecklingsdynamik. Linjer: Linje/inramning = Besläktat bilduttryck. Heldragen linje = Säker
association. Streckad linje = Osäker association. Linjernas färg: Blå = Bottenplatta. Grön = Proximalknoppar.
Gul = Medialknoppskrönets bågar. Rosa = Distalknoppar. Röd = Medialknoppsbas. Vit = Kombinerade eller
sinsemellan olika spänneavsnitt. Tecken: * = Sekundär kombination eller solitär med okänd primärfunktion.  
 
 
V–Ö orientering. Deras ben har blivit amputerade och gett vika för en trikvetra (Tk) med 
rundel. Samtidigt reduceras deras motsvarigheter med N–S orientering till ett huvud med 
överarm. Sammanfattningsvis drabbas bottenplattans etablerade fixeringsbildkomposition av 
partiella förluster. I samma veva kompenserar formgivaren dessa förluster med hjälp av nya 
fixeringsbildkompositioner. Sålunda är det aktuella designupplägget det äldsta kända 
exemplet för likarmade figurknoppspännen med figurala distalknoppar. Knopparna i fråga bär 
på zoomorfa element som ingår i olika fixeringsbildkompositioner. Den första figuren är en 
fågel (F) som återges i fågelperspektiv, den andra ett gripdjur med frisyr och pösbyxor (G-
fr/pb) som avbildas i kavaljersperspektiv, närmare bestämt som helkroppsfigur. Gripdjurets 
huvud positioneras på så sätt att den tjänstgör som maskering för en av bottenplattans 
antropomorfa figurer med Napoleonhatt (A-nh). Detta gör designvariant 1 till det första kända 
exemplet bland likarmade spännen där man begagnar sig av sinsemellan avlägsna 
spänneavsnitt för en fixeringsbildkomposition. Hos DESIGNVARIANT 21388 är bottenplattans 
dekor abstraherad och återger sex antropomorfa huvuden med Napoleonhatt (A-nh) samt en 
bandknut med rundel i varje proximalavsnitt av bottenplattan. Proximalknopparna avbildar ett 
gripdjurs överkropp (G), även i detta fall i kraftigt abstraherad form. Medialknoppsbasens 
fixeringsbild i form av ett kors (Kr) utgör vid det här laget ett välkänt dekorelement. 
Bildelementens disposition och medialknoppsbasens ovala tvärsnitt ger vid handen att 
formgivaren låtit sig inspireras av designidéer som ligger till grund för designvariant 1. 
Likväl ger en tillverkningsteknisk analys inte några svar på frågan hur idén förmedlades. Som 
designmässig innovation återger medialknoppen ett antropomorft huvud med hängkäft (A-h). 
Dekorelementen är arrangerade så att bildfiguren repeteras fyra gånger och att huvudets blick 
följer betraktaren i takt med att man roterar spännet. 

Under loppet av UTVECKLINGSFAS 5–11 blir spännedekoren fullständigt abstrakt. DE-
SIGNVARIANT 11389 går tillbaka på designvariant 2 i föregående fas. Formgivarens avsikt att 
rationalisera tillverkningsprocessen leder till en förenklad design som gör det möjligt att gjuta 
medialknoppen och dess fem tappar i ett stycke med bottenplattan. Samtidigt reducerar man 
antalet tappar på bottenplattan från åtta till sex. I förbindelse med designändringen harmonise-
ras bottenplattans vulstgrupper. DESIGNVARIANT 21390 står i direkt beroende till designvariant 
1. Mittpartiet har dock dragits ut i längd, samtidigt som bottenplattan speglar förebildens 
disposition i dess grunddrag, om än med förflackade och delvis utsuddade detaljer. I likhet 
med föregående exempel påverkas även DESIGNVARIANT 31391 av idén bakom Birkaserie 
IV:C.1392 Emellertid förblir det en öppen fråga hur designidén förmedlades. 

UTVECKLINGSFAS 6 rymmer fyra kända designvarianter. En förbindande länk mellan 
designvarianterna 1‒3 ligger i omständigheten att deras respektive bottenplatta återger hel-
kroppsfigurer med Napoleonhatt (A-nh). Samtidigt utformas distalknopparna hos alla fyra 
                                                 
1388  Bj 1105. Jfr fotnot 1369. 
1389  Birkatyp IV:C1. Jfr fotnot 1369. 
1390  Västergötland. Jfr fotnot 1369. 
1391  Skäggesta-B. Jfr fotnot 1369. 
1392 Birkaserie IV:C. Jfr fotnot 1369. 
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designvarianter återigen som tappar. Som konsekvens avtar möjligheten att skapa fixeringsbil-
der som överbryggar sinsemellan avlägsna spänneavsnitt. Därför ligger det nära till hands att 
tala om ett designmässigt kliv bakåt till fas 4. Intrycket bekräftas i viss utsträckning genom 
omständigheten att medialknoppen hos DESIGNVARIANT 11393 saknar föreställande bilder, med 
undantag för en fixeringsbild i form av ett likarmat kors. Vidare gestaltas de gripdjursformade 
proximalknopparna ungefär på samma sätt som sina föregångare. Samtidigt bär bottenplattas 
dekor åtminstone på en innovation i så måtto att dess antropomorfa figurer med Napoleonhatt 
(A-nh) och V‒Ö orientering tappar sina kvinnobröst. DESIGNVARIANT 21394 liknar i mångt och 
mycket den nyss beskrivna varianten, förutom i två avseenden. Dels visar figuren på 
bottenplattan återigen bröst, dels pryds medialknoppen av en fixeringsbildkombination som 
består av ett kors samt ett profilsett landdjur (LD-b2) som repeteras åtta gånger. Detta leder 
tankarna tillbaka till fas 2. Dock är de tillverkningstekniska indexen på de bevarade spänneex-
emplaren för vaga för att påvisa en direkt designöverföring mellan dem. Spännets 
gripdjursformade proximalknoppar (G) stickar ut tack vare sitt detaljerade formspråk. DE-
SIGNVARIANT 31395 förenar traditionella och innovativa tendenser. Bottenplattans V–Ö oriente-
rade figurer med Napoleonhatt (A-nh) repeterar den nyss nämnda akrobatiska benhållningen. 
Medialknoppsbasen är kraftigt abstraherad och associerar därigenom till designvariant 1 inom 
den aktuella fas 6.1393 Nyhetsvärdet hos variant 3 ligger i omständigheten att bottenplattans N–
S orienterade antropomorfa figurer med Napoleonhatt (A-nh) tappar sina nedre ansiktshalvor 
och att medialknoppens krön som avrundas med fyra landdjursprotomer inklusive frisyrlik-
nande nackflik (LD-fr). Sedda ur en vinkel på 90 grader förvandlas de sistnämnda bildfigu-
rerna till ett kors med trepassformade avslut (Kr-tp), vilket placerar medialknoppen återigen i 
en linje med designvariant 1 och 2 inom den aktuella fas 6. Vid ett första ögonkast framstår 
bottenplattans dekor hos DESIGNVARIANT 41396 som någorlunda svårdechiffrerad, till följd av 
omfattande abstrahering. En närläsning visar emellertid att det rör sig om en vidareutveckling 
av bildidén bakom den nyss beskrivna designvariant 3 och att formgivaren avbildar samma 
bildfigurer, om än med förenklade detaljer. Samtidigt återfår de N–S orienterade figurerna 
med Napoleonhatt (A-nh) tillbaka sin nedre ansiktshalvor. Dessa utformas på samma sätt som 
hos designvariant 2 inom fas 5. En annan likhet med denna dekorvariant utgör rundlarna i 
bottenplattans proximalavsnitt. Som tredje likhet präglas båda dekorvarianter av en hög grad 
av abstrahering. Därför erbjuder det sig att spekulera kring någon form av designöverföring. 
Dock erbjuder den tillverkningstekniska analysen inte några hållpunkter som skulle kunna 
förklara hur ett sådant idéflöde kan ha gått till. Proximalknoppens utformning överensstäm-
mer med vad som tidigare setts inom den aktuella fas 6. 

UTVECKLINGSFAS 7 präglas av spännen med massproducerade delar samt en alltmer 
abstraherad dekor. I de fall då gripdjursformade proximalknoppar bevarats, förefaller dessa 
vara tillverkade med hjälp av en samma modell. Designidén för dessa gripdjur söker, av allt 
att döma, sina omedelbara föregångare hos designvariant och i den föregående fas 5. De nu 
aktuella DESIGNVARIANTERNA 11397 och 21398 realiseras med hjälp av samma modeller. Egentli-
gen skiljer de sig bara i fråga om distalknopparnas utformning. Den förstnämnda varianten 
pryds av landdjursprotomer (LD), den sistnämnda däremot av enkla tappar. Intressant nog till-
verkades huvudet till ett spänneexemplar tillhörande designvariant 11399 med hjälp av samma 
modell som redan kommit till användning inom fas 6 för att skapa huvudet till en 
                                                 
1393  Tyresta. Jfr fotnot 1369. 
1394  Hov. Jfr fotnot 1369. 
1395  Västanträsk. Jfr fotnot 1369. 
1396  Birkasubtyp IV:A1b. Jfr fotnot 1369. 
1397  Birkasubtyp IV:A2a. Jfr fotnot 1369. 
1398  Birkasubtyp IV:A2b. Jfr fotnot 1369. 
1399 Gestra (App. III:1.1.28; Birkasubtyp IV:2a). 
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gripdjursformad (G) proximalknopp.1395 Bottenplattan bär på vulstgrupper och skåror med en 
disposition som skvallrar om ett direktinflytande från föregående fas.1396 Dock är formspråket 
numera helt abstraherat. Medialknoppen pryds av samma fixeringsbildkombination som vissa 
medialknoppar inom fas 5, dvs. ett kors med trepassformade avslut (Kr-tp) samt ett antropo-
morft huvud med hängkäft (A-h) som repeteras (i regel) fyra gånger runt knoppen. Skillnaden 
ligger framförallt i omständigheten att medialknoppens tvärsnitt har blivit cirkulärt. Här är det 
rimligt att konstatera någon form av designöverföring, även om det förblir oklart vilken väg 
den tagit. DESIGNVARIANT 31400 överensstämmer i många detaljer med designvariant 2 i den 
aktuella fas 7. En signifikant avvikelse avser medialknoppens design som har förbytts mot en 
kon med åtta delvis ofullbordade borrhål, vilket innebär att den bildrelaterade designidén om 
ett antropomorft huvud med hängkäft överges. DESIGNVARIANT 41401 bevaras bara i form av ett 
fragment. Medialknoppsbasen hos detta spänneexemplar realiseras av allt att döma med hjälp 
av samma modell som medialknoppsbasen hos den nyss beskrivna designvariant 3. Samtidigt 
skvallrar medialknoppskrönets bågar om fortlevnaden av en gammal bildidé från föregående 
fas. DESIGNVARIANT 5 överensstämmer i sina grunddrag med den nyss beskrivna designvari-
ant 2, dock föreligger signifikanta avvikelser ifråga om medialknoppens dimensioner samt 
skårornas formation på bottenplattan som har fått en förenklad disposition. 

UTVECKLINGSFAS 8 kännetecknas av designvarianter med en intrikat dekor som erbjuder 
goda förutsättningar för multistabila kompositioner. DESIGNVARIANT 11402 markerar återkoms-
ten av fixeringsbildkompositioner som överbryggar sinsemellan avlägsna spänneavsnitt. Ett 
exempel för kompositionsprincipen ger gripdjuret med frisyrliknande nackflik och pösbyxor 
(G-fr/pb) som tidigare observerades inom fas 5. Det erbjuder sig att spekulera om en direkt 
designpåverkan, dock saknas tillverkningstekniska index för underbygga spekulationen. Vid 
sidan av detta avbildar bottenplattan en väletablerad fixeringsbildkomposition bestående av 
två sorters antropomorfa helfigurer med Napoleonhatt. Den första sorten är frontalsedd och 
arrangeras längs spännets V–Ö axel. Figuren har kvinnobröst (A-kb/nh), lägger händerna mot 
huvudet och uppvisar dessutom en akrobatisk benställning. Den andra sorten (A-nh) återges 
med framåtskridande ben och i en blandning av frontal- och halvprofilperspektiv. Samma 
bildidé materialiserades dessförinnan inom fas 6.1395 Överensstämmelserna på detaljnivå1403 
talar för antagandet att bottenplattans bilddesign förmedlas med hjälp av samma modell. 
Samtidigt utmärker sig det bevarade spänneexemplaret genom en nydanande 
proximalknoppsdesign i form av ett fyrbent landdjur med bl.a. horn och knuten tunga (LD-
b4/ho/t). Medialknoppen hos designvariant 1 består av två delar. Basens fyra sidor pryds av 
trikvetror (Tk) och anknyter därigenom till fas 5.1404Krönet pryds av fyra landdjursprotomer 
med frisyr (LD-fr; närmare bestämt i form av en flätad hårflik med repstavstruktur) som för-
vandlas till ett kors med trepassformade avslut (Kr-tp) när betraktaren intar en 
observationsvinkel om 90 grader. Detta leder tankarna tillbaka till fas 6. DESIGNVARIANT 21405 
kryllar av fixeringsbilder som delvis överbryggar olika spännedelar. Beroende på betraktarens 
perspektiv återger de nitfästa proximalknopparna antingen en fågel (F) eller ett tamdjur med 
horn (TD-ho). I samspelet med bottenplattans dekorelement förvandlas dessa figurer därut-
över till ett landdjurshuvud med betar (LD-b) respektive till en antropomorf figur med bl.a. 
ansiktshår i form av en mustasch, ovalspännedräkt och zoomorfa detaljer (A-ah/o/z). Var för 
sig betraktade återger bottenplattans dekorelement på varje spännearm en 
fixeringsbildkomposition bestående av tre antropomorfa figurer med Napoleonhatt (A-nh) 
                                                 
1400  Smedby. Jfr fotnot 1369. 
1401  Birka-A. Jfr fotnot 1369. 
1402  Birkatyp IV:B1. Jfr fotnot 1369. 
1403 Bl.a. i form av försänkningar som tycks vara avsedda för gripdjursformade proximalknoppar. 
1404  Som fotnot 1387. 
1405  Birkatyp IV:D1. Jfr fotnot 1369. 
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samt olika benställningar. Kompositionens detaljspråk finner sin närmaste parallell i fas 3. 
Intressant nog är överensstämmelserna med det bevarade spänneexemplaret så stora att man 
kan överväga möjligheten att designidén överfördes genom att någon avformade detta eller ett 
liknande spänneexemplar för att sedan modifiera dekoren i vissa avsnitt. I samspel med distal-
knoppens bildelement förvandlas bottenplattans bildelement till ett gripdjur med frisyrlik-
nande hårflik samt pösbyxor (G-fr/pb). Förekomsten av denna bildfigur indikerar att man 
också tagit intryck av bildidéer som ligger till grund för designvariant 1i den aktuella fas 8. 
Idén om en designöverföring bekräftas av den tekniska analysen som talar för antagandet att 
distalknopparna hos de bevarade spänneexemplaren tillverkats med hjälp av samma modell. 
Medialknoppsbasen bär på en abstraherad dekor som leder tankarna tillbaka till fas 6. Dock 
ger den tekniska analysen inte någon förklaring till hur den eventuella designöverföringen 
skulle ha gått till. Samtidigt uppvisar spänneexemplaren i fråga ett medialknoppskrön som 
troligen blivit tillverkad med hjälp av samma schablon och som också återger en 
fixeringsbildkombination bestående av ett likarmat kors med trepassformade avslut (Kr-tp) 
respektive fyra landdjursprotomer med frisyrliknande nackflik). Därutöver återger 
medialknoppen ytterligare två bildfigurer. Det rör sig dels om ett antropomorft huvud med 
huvudbonad (A-hb), dels om ett antropomorft huvud med hängkäft. Den sistnämnda bildfigu-
ren finner sin närmaste parallell i fas 7. 

Inom UTVECKLINGSFAS 8–91406 avbildar medialknoppsbasen en fixeringsbildkomposition 
som förenar tre sorters bildfigurer. Det rör sig om ett likarmat kors med trepassformade avslut 
(Kr-tp), ett gripdjur med spegelsymmetrisk kropp (G) och ett antropomorft huvud med häng-
käft och ovala spännbucklor (A-h/o). Tillverkningstekniska index1407 ger vid handen att den 
sistnämnda bildidén hämtades från fas 7. Samtidigt förblir det en öppen fråga om idén att 
förse figuren med ovalspännen har samma källa som motsvarigheten i fas 8. Gnëzdovospän-
nets proximalknoppar föreställer fyrbenta tamdjur med horn (LD-b4/ho). Bildfigurerna finner 
sina närmaste paralleller hos en annan designvariant inom i den nyss nämnda fasen, även om 
det inte heller föreligger något påtagligt tillverkningstekniskt samband.1407 

På det hela taget framstår DESIGNVARIANT 11408 inom UTVECKLINGSFAS 9 som en fri-
handskopierad vidareutveckling av designidéerna från föregående fas, med designvariant 2 
som främsta förebild. Samtidigt är det möjligt att spåra potentiella influenser från andra 
designvarianter.1407 Bottenplattans fixeringsbildkomposition bestående av antropomorfa figu-
rer med Napoleonhatt utgör ett etablerat bildtema.1405 Men numera förses den V‒Ö orienterade 
figuren med ett kvinnligt könsorgan (A-kko/nh). Denna kroppsdel återges på samma ställe 
som i fas 8 upptogs av en bandfläta. En innovativ idé går ut på att förse bottenplattans baksida 
med föreställande bildfigurer, närmare bestämt antropomorfa huvuden med Napoleonhatt (A-
nh) och ett rep med ett flertal bandknutar i form av en trikvetra (RP-bk/tk). Medialknoppen 
bär på ett antal föreställande samt några abstrakta bildfigurer. Somliga figurer saknar kända 
föregångare inom den likarmade spännekategorin. Hit hör medialknoppens fixeringsbilder i 
form av en fisk (Fig. 30–Fi), ett antropomorft huvud med ansiktshår (A-ah) och en frontalsedd 
antropomorf helkroppsfigur med frisyrliknande mittbena samt ovalspännedräkt (A-fr/o). 
Andra bildfigurer känns igen från tidigare designvarianter. Därtill räknas medialknoppens 
figurkombination bestående av ett kors (Kr) och en trikvetra (Tk)1402 samt landdjursprotomer 
med synlig tunga (Fig. 25–LD-t) och ett fyrbent landdjur med fotboja (Fig. 30–LD-b4/fb).1409 
Vid sidan av sin medialknopp uppvisar den aktuella designvarianten ett flertal proximalknop-
par. Spännets N och S proximalknopp återger ett landdjurshuvud (LD) med blottade tänder. 
                                                 
1406  Gnëzdovo-A (rundspännets delar som härrör från ett likarmat? spänne). Jfr fotnot 1369. 
1407   Jfr fotnot 1381. 
1408  Eléc. Jfr fotnot 1369. 
1409  Som fotnot 1387. 
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Spännets Ö och V proximalknoppar återger dels antropomorfa huvuden med hängkäft (A-h), 
dels en grupp gripdjur (G) som staplas på varandra. Spännets NV, NÖ, SV och SÖ proximal-
knoppar föreställer gripdjur med antropomorfa drag, grodmun och frisyrliknande hårflik (Fig. 
25–G-fr/gm). Samma bildfigur återkommer därutöver som distalknopp. Vid sidan av bildfigu-
rer som begränsas till enstaka spänneavsnitt, brukar formgivaren även dekorelement från olika 
spänneavsnitt för att skapa sina fixeringsbildkompositioner. På denna väg leder samspelet 
mellan bottenplattan och spännets V respektive Ö proximalknopp till en antropomorf figur 
med Napoleonhatt och ovalspännedräkt (A-nh/o). Samspelet mellan bottenplattan och medial-
knopp skapar en fågel med kroknäbb (F), en blandfigur bestående av en fågelkropp och ett 
antropomorft huvud med Napoleonhatt (Fig. 16 BF[=A&F]-nh) samt en blandfigur bestående 
av en fågelkropp och ett landdjurshuvud med frisyrliknande nackflik och synlig tunga 
(BF[=F&LD]-fr/t). Den förbindande länken mellan dessa tre bildfigurer ligger i deras gemen-
samma fågelkropp som består av den nyss nämnda bandknuten med föregångare i fas 8, när-
mare bestämt i bottenplattans proximalavsnitt.1402 Samspelet mellan bottenplattan, distalknop-
pen, medialknoppen och spännets N och S proximalknopp skapar en antropomorf helfigur 
med bl.a. ansiktshår, pösbyxor och manliga könsorgan samt zoomorfa detaljer (A-
ah/mko/pb/z). Intressant nog befinner sig figurens huvud ungefär i samma position som på 
designvariantens potentiella inspirationskälla inom fas 8. Designen i fråga återgav en antropo-
morf figur med bl.a. mustasch och zoomorfa detaljer.1410 Bristerna inom bilddokumentationen 
för DESIGNVARIANT 21411 gör det vanskligt att identifiera potentiella designförebilder. Ett 
iögonfallande drag är det stora antalet figurknoppar i form av landdjursprotomer som är 
gjutna i ett stycke med bottenplattan och som därigenom väcker associationer till den nyss 
beskrivna designvariant 1. Sin närmaste parallell finner dessa figurknoppar däremot hos de-
sign 2 inom utvecklingsfas 8, närmare bestämt spännets distalknoppar.1405 

UTVECKLINGSFAS 10 rymmer fem dekorvarianter som materialiseras under massproduktio-
nens stjärna. DESIGNVARIANTERNA 11412 och 21413 realiseras med hjälp av samma hårdmodel-
ler,1414 och de skiljer sig egentligen bara i fråga om distalknopparnas utformning. Den först-
nämnda varianten pryds av landdjursprotomer (LD), den sistnämnda av enkla tappar. 
Designvarianternas proximalknoppar i form av gripdjur (G) realiseras med samma hårdmodell 
som designvarianterna 1 och 2 inom fas 7. Detsamma gäller för det slags medialknoppar som 
återger en fixeringsbildkomposition bestående av ett likarmat kors med trepassformade avslut 
(Kr-tp) respektive en antropomorf figur med hängkäft (A-h).1414DESIGNVARIANTERNA 3,1415 41416 
och 51417 tillverkas under samma förutsättningar i förhållande till varandra som de förut 
beskrivna designvarianterna. Men före produktionen genomgår hela designen en omfattande 
renovering. Den omedelbara förlagan för bottenplattans nya design härrör från fas 5‒11. Istäl-
let för att bibehålla det abstraherade formspråket omtolkar formgivaren dekorens element här 
till en fixeringsbildkomposition med föreställande figurer. Kompositionen består dels av en 
antropomorf figur med ansiktshår som återges som en överkropp med händerna mot huvudet 
(A-ah), dels av ett antropomorft huvud med hängkäft (A-h). Utifrån 
                                                 
1410  Som fotnot 1405. 
1411  Brenners samling. Jfr fotnot 1369. 
1412  Birkasubtyp IV:A3a. Jfr fotnot 1369. 
1413  Birkasubtyp IV:A3b. Jfr fotnot 1369. 
1414  Som fotnot 1387. 
1415  Birkasubtyp IV:B2a. Jfr fotnot 1369. 
1416  Birkasubtyp IV:B2b. Jfr fotnot 1369. 
1417  Birkatyp IV:B2c. Jfr fotnot 1369. 
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gemensamma grupper,i 

2)  spännedesigner som utifrån olika överväganden1423 avgränsas från varandra,ii 

3)  spännedesigner med vaga index1424 som behöver undantas från mina exkluderande 

attributioner,iii 

4)  spännedesigner som saknar utsagokraftiga index och som därför utelämnas helt och hållet 

från min attribuerande analys.iv 

För översiktlighetens skull redogör jag för mina olika överväganden i tabellform.1425 Som 

resultat av min analys är jag istånd att urskilja sju tillverkningstekniska grupper (Diagram 5). 

Dessa betecknas i det följande som SPÄNNEGRUPP A–G.iDen exakta relationen mellan grup-

perna A–E förblir oklar. Det är det inte uteslutet att de härrör från en gemensam 

tillverkningstradition, men i så fall saknas den erforderliga mängden index för att etablera nå-

gon säker länk. Samtidigt föreligger inga som helst indikationer för ett samband mellan de 

tillverkningstraditioner som alstrade SPÄNNEGRUPP A och F respektive SPÄNNEGRUPP A och E. 

Spännena från Jämjödepån lämpar sig synnerligen väl för en exkluderande attribution som 

syftar till att avgränsa två tillverkningstraditioner.ii Det beror på en kombination av olika 

rön.1426 Spänne B i Jämjödepån tillräknas SPÄNNEGRUPP F, dvs. samma grupp som det likar-

made spännet från Eléc. Mycket av inspirationen för Elécspännets bilddesign härrör emeller-

tid från Birkatyp IV:D1 som räknas till SPÄNNEGRUPP A.1427 I likhet med vad som har varit fal-

let i Jämjö, präglas spännetypens främsta företrädare från Bjerke samt typens replik från Eléc 

av olika tillverkningsstilar. Tillverkarnas olika handlag yttrar sig dels i spännenas avvikande 

ytbehandling, dels i de åtgärder som vidtogs för att rätta gjutfel, dels i förekomsten respektive 

avsaknaden av felplacerade borrhål.1428 Även om varje detalj för sig bara äger begränsad 

utsagokraft vid attributioner, talar deras kombination för två skilda tillverkningstraditioner.1429 

Beteckningen SPÄNNEGRUPP G är något missvisande i så måtto att den konstitueras av ett enda 

spänneexemplar ‒ Gnëzdovo-B. Samtidigt finns det goda grunder att uppfatta just detta 

spänne som företrädare för en säregen tillverkningstradition.1430 Det rör  

 

 

 

                                                 
1423

  Jfr App. VIII–Tabell 15: nr 1–3/spalt A, E, J–K. 
1424

  Jfr ibidem nr 3/spalt H; nr 19/spalt H; nr 19/spalt H; nr 34/spalt H; nr 42– 44/spalt H. 
1425

  App. VIII–Tabell 15. 
1426

 Med detta avses dels fyndkontexten, dels omständigheten att det yngre exemplaret tillverkades som en 

replik till det äldre exemplaret, dels insikten att spänneexemplaren präglas av tillverkningstekniska 

varianter som indikerar vittskilda hantverksstilar. Jfr Kap. IV:2, 87 inklusive litteratur, om Jämjöfyndet.  
1427

  Birkatyp IV:D1. Jfr fotnot 1420. 
1428

  Det rör sig om ett återkommande fel från monteringsfasen som saknas hos Elécspännet. Jfr fotnot 1420. 
1429

  Jfr App. VIII–Tabell 15: nr 3/spalt B & J & K. 
1430

  Kap IV, 101‒103 om de efterlevandes betraktarperspektiv på spännedekoren.   

Diagram 6.  Traditionsbaserad överföring av bildrelaterade designidéer. Tillverkningstraditionerna identifiera-

des med hjälp av attribuerade typologier. CIRKLAR: Lila = SPÄNNEGRUPP A. Grön = SPÄNNEGRUPP D. Röd = 

SPÄNNEGRUPP G. LINJER: Linje/inramning = Besläktat bilduttryck. Heldragen linje = Säker association. Streckad 

linje = Osäker association. LINJERNAS FÄRG: Blå = Bottenplatta. Grön = Proximalknoppar. Gul = 

Medialknoppskrönets bågar. Orange = Medialknoppskrönets tak. Rosa = Distalknoppar. Röd = Medialknopps-

bas. Vit = Kombinerade eller sinsemellan olika spänneavsnitt. TECKEN: * = Sekundär kombination eller solitär 

med okänd primärfunktion. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

ÄRGER: Lila = S
PÄNNEGRUPP G. LINJER

INJERNAS FÄRG

ECKEN

 
  Jfr Kap. VI:3, 187–188 om hur designens ikonografiska signifikans beräknas. 
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sig nämligen om en rekonstruktion av ett runt figurknoppspänne som tillverkats utifrån ett 

närmast antikvariskt tankesätt som gick ut på att den forntida restauratorn försökte bevara så 

mycket som möjligt av originaldelarna.1431 Rekonstruktionen kombinerar gamla djurknoppar 

med en nytillverkad bottenplatta som utmärker sig dels genom en enklare gjutteknik1432 än 

förlagorna inom Birkaserie II:A, dels genom en mer avancerad ytbehandling i form av 

förgyllning och niellodekor. 

En spridningsanalys visar att merparten av exemplaren inom SPÄNNEGRUPP A hittats på den 

skandinaviska halvön. I kontrast därtill anträffades en knapp majoritet av de fåtaliga exempla-

ren inom SPÄNNEGRUPP F på olika öar i Östersjön. För att bättre kunna skilja mellan dessa två 

grupper, kommer jag i det följande tala om en ”fastlandsgrupp” och en ”Östersjögrupp”. Till 

en början kan man konstatera att båda tillverkningstraditioner präglas av kategoriövergripande 

tendenser, vilket kan tas som ett tecken på diversifiering.1433 Fastlandsgruppens tillverkare 

producerade likarmade spännen som räknas till Birkagrupp IV och rundspännen som räknas 

till Birkaserie II:A. Östersjögruppens tillverkare producerade upp till tre rundspännen tillhö-

rande Birkaserie II:B samt ett likarmat spänne tillhörande Birkaserie IV:D (jfr Diagram 5). 

Intressant nog går det att skönja ett kategoriövergripande flöde av bildrelaterade designidéer 

såväl inom fastlandsgruppen som inom Östersjögruppen. Min kartläggning av designdynami-

ken inom Östersjögruppen visar att man upprepade somliga designidéer mer eller mindre 

oförändrade, samtidigt som andra blev föremål för ikonografiska nytolkningar.v Inom 

fastlandsgruppen överförs tre bildrelaterade designidéer mellan spännekategorierna. Den för-

sta idén går ut på att utforma distalknopparna hos runda och likarmade spännen som gripdjurvi 

eller landdjur.vii Designidén materialiseras såväl hos runda som hos likarmade spännen. Det-

samma gäller för idén att gestalta spännets proximalknoppar som framåtvända fyrfotadjur.viii 

Den tredje designidén handlar om en fixeringsbild som kombinerar ett likarmat korsix med ett 

antropomorft huvud inklusive hängkäft.x Idén materialiseras till en början bland likarmade 

spännen och överförs sedermera till rundspännen. 

Utöver de nyss beskrivna överföringarna som försiggår inom var sin tillverkningstradition 

går det i enstaka fall också att skönja tecken på att smyckesmeder från olika 

tillverkningstraditioner accepterat och replikerat varandras bildbaserade yttranden (Diagram 

7). Denna påverkan äger rum inom tre arenor. För det först handlar det om en bildrelaterad 

designöverföring från SPÄNNEGRUPP A till F,xi för det andra om en designöverföring från 

SPÄNNEGRUPP A till Gxii och för det tredje om en designöverföring från Jämjö-A1434 till Jämjö-

B,xiii
 som räknas till SPÄNNEGRUPP F.  

Kvalitetsanalys 
Vid analysen av spännematerialets kvalitet gäller det att skilja mellan formgivarnas imaginära 

designidéer och alla bevarade spänneexemplar som utgör materialiseringar av dessa.1435 Allt 

som allt har jag varit i stånd att urskilja 52 materialiserade designvarianter som låter sig 

rekonstrueras i sin helhet.1436 Min kvalitetsrangordning av dessa rekonstruerade  

 

                                                 
1431 Utförligt beskrivet i App. III:1.2.24. 
1432  Bottenplattan hos Gnëzdovo-B tillverkades genom formtagning från ett äldre spänne tillhörande Birkatyp 

II:A. Kopian saknar alla rön som särpräglar den nyss nämnda gruppen, dvs. distalknoppar med gjutteknisk 

potential, schablonstött karvsnitt samt en tunn bottenplatta som skapats med hjälp av tygbitsmetoden. Jfr 

App. IV:4.3. 
1433  Jfr Kap. V:3, 150 om diversifiering. 
1434 Jämjö-A låter sig inte bindas till någon spännegrupp. 
1435  Jfr Kap. III:3, 57–61 om relationen mellan imaginära och materialiserade designidéer. 
1436  App. VIII–Diagram 1. 
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Diagram 7. Traditionsöverskridande överföring av bildrelaterade designidéer. Tillverkningstraditionerna 
identifierades med hjälp av attribuerade typologier. FÄRGER: Lila = SPÄNNEGRUPP A. Grön = SPÄNNEGRUPP D. 
Röd = SPÄNNEGRUPP G. LINJER: Linje/inramning = Besläktat bilduttryck. Heldragen linje = Säker association. 
Streckad linje = Osäker association. LINJERNAS FÄRG: Blå = Bottenplatta. Grön = Proximalknoppar. Gul = 
Medialknoppskrönets bågar. Rosa = Distalknoppar. Röd = Medialknoppsbas. Vit = Kombinerade eller sinsemel-
lan olika spänneavsnitt. TECKEN: * = Sekundär kombination eller solitär med okänd primärfunktion. 
 
 
designvarianter genomfördes med hänsyn till deras ikonografiska signifikans.1437 
Kvalitetsanalysen av spännematerialet ger vid handen att de potentiellt1438 unika designvarian-
terna (vilka materialiserats i kopparlegering och något oftare i silver) uppvisar i snitt en högre 
ikonografisk signifikans än sina standardiserade motsvarigheter, vilka (med två undantag)1439 
materialiserats i kopparlegering (Diagram 8). Rent spontant kan man känna sig frestad att 
söka källan för designidéerna bakom standardspännena hos exklusiva silverspännen. Tanken 
                                                 
1437  Jfr Kap. VI:3, 187–188 om hur designens ikonografiska signifikans beräknas. 
1438  Vid en typindelning kan man i princip aldrig utesluta att undersökarens material innehåller vissa luckor som 

ger upphov till en missvisande kategorisering som särexemplar istället som standardiserad designvariant 
(dvs. en typ). Kap. III:3, 57–61. 

1439  Mörstorp (App. III:1.2.31) och Koljola (App. III:2.9.7). 
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är dock problematisk då den bygger på antagandet att exklusiva praktföremål utgör en 
naturgiven referenspunkt för standardiserade massprodukter. För att gå på djupet med frågan 
om förebild och efterbildning valde jag att kombinera min kartläggning av spännedesignernas 
ikonografiska signifikans med min kartläggning av potentiella designöverföringar inom var 
och en av mina fyra spännekategorier (Diagram 1–4)1440 samt mellan spännekategorierna 
(Diagram 6). Undersökningen fokuserade på alla de fallen där min typologiska 
utvecklingsanalys gett vid handen att det skett en överföring av bildidéer mellan två 
designvarianter. Jag ville ta reda på om sådana överföringar följer ett visst mönster. Av denna 
anledning ordnade jag spännematerialet med ledning i tre parametrar ‒ allmän form, material 
och tillverkningstradition. Sedan undersökte jag om det föreligger någon korrelation mellan 
designvarianternas ikonografiska signifikans och variationerna inom parametrarna.1441 Analy-
sen genomfördes med hjälp av en datorstödd klusteranalys som tillät mig att översätta data 
från olika tabeller till diagramform. På så sätt blev jag varse fyra intressanta, om än vaga 
tendenser: 

- Sammanlagt går det inte att spåra något tydligt mönster som utpekar högkvalitativa spän-
nen som den primära källan för bildrelaterade designidéer som materialiserats hos mindre 
kvalitativa spännen, eller vice versa.1442 

- När analysens fokus skiftar från spännematerialet som helhet till en isolerad betraktelse 
av designöverföringarna inom rundspännenas grupp1443 utkristalliseras emellertid en vag 
korrelation mellan förebildens och efterbildningens ikonografiska signifikans.1444 Detta 
skulle kunna tyda på en tendens bland rundspännesmederna att låta sig vägledas av 
förebildens visuella kvaliteter. I så fall bildade förebilder med hög ikonografisk signifi-
kans inspirationskällan till motsvarande pastischer, och vice versa. 

- När analysfokus flyttas till det absoluta antalet fall där någon designöverföring äger rum, 
verkar kvaliteten oftare sjunka än vad den ökar. Det skulle kunna tyda på en tendens 
bland spännemederna att åstadkomma sämre resultat när de var hänvisade till att kopiera 
istället för att skapa fritt. Den motsatta bilden framträder om man räknar ut ett 
genomsnittsvärde för kvalitetsändringen som äger rum inom ramen för nyss nämnda 
designöverföringar. Här pekar resultatet i riktning mot en allmän kvalitetsuppgång. 
Denna skenbara motsättning låter sig förklaras genom enstaka tillfällen där smeder fri-
gjorde exceptionella energier för att överglänsa sina designförlagor.1445 

- En betraktelse av spännekorpusen uppdelat efter smyckesmedernas materialval ger vid 
handen att silverspännen utgör en potentiell arena för prestationsstegringar av den nyss 
beskrivna sorten.1446 

 
                                                 
1440  App. VIII–Diagram 3. 
1441  Dvs. rundspänne versus likarmat spänne, silver versus kopparlegering och fastlandstradition versus 

Östersjötradition. 
1442  App. VIII–Diagram 5. 
1443  Närmare bestämt utan hänsyn till material eller tillverkningstradition. 
1444  App. VIII–Diagram 6. 
1445  App. VIII–Tabell 16. 
1446  App. VIII–Diagram 7. 
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Diagram 8. Kvalitetsfördelning inom spännematerialet med hänsyn till den ikonografiska signifikansen (jfr App. 
VIII–Tabell 14). 
 

3. Utredningsresultat avseende stödfråga 1 och 2 
Undersökningsstrategin i denna studie beskrevs i Kap. VI:1. STÖDFRÅGA 1 handlar om 
kreativa förutsättningar för designandet av figurknoppspännets bilddekor. Stödfrågans 
kognitiva dimension adresserades delvis genom min typologiska utvecklingsanalys. 
Stödfrågans kontextuella dimension behandlades genom en typologisk attribution som syftade 
till att knyta enskilda spännen till specifika tillverkningstraditioner. Därigenom erhöll jag en 
fingervisning i frågan om hur bildformgivare med verksamheter i åtskilda sociala kontexter 
påverkades av varandras bildspråk. STÖDFRÅGA 2 handlar om spännexemplarens sociala 
anknytning och har sålunda en kontextuell dimension. Den behandlades i genom en 
föremålsorienterad utredning med fokus på bildbärarnas kvalitet. Resultaten till min 
undersökning beträffande överförandet av bildrelaterade designidéer översattes till olika 
flödesdiagram (Diagram 1–7).1447 Flödesdiagrammen visar att utvecklingsdynamiken inte låter 
sig översättas till ett hierarkiskt stamträd med klart åtskilda grenar. För att ta till en metafor 
från naturen liknar den snarare en flätad ström,1448 som flödar fram i vindlande fåror. 
Strömmen förfogar över fyra huvudfåror (som representerar utredningens fyra 
spännekategorier) samt ett komplext nätverk av biflöden. Somliga biflöden drar åt olika håll, 
andra möts igen efter ett tag, och åter andra förefaller sina ut för att sedan på nytt bryta fram 
                                                 
1447  Jfr App. VIII–Diagram 2–4. 
1448  T.ex. i anslutning till en glaciär. 
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ur underjorden. Bilden kan tolkas som en spegling av ett kognitivt flöde där spännesmederna 
anknöt till bildbaserade yttranden som hade formulerats förut, i vissa fall av smeder som var 
verksamma i andra tillverkningstraditioner än de själva. Allt som allt domineras 
utvecklingsdynamiken inom spännesmedernas bildbaserade diskurs inte alls av ett slaviskt 
citerande av äldre yttranden utan av en blandning av tradition och innovation. 

Det traditionella tolkningsparadigmet inom vår forskningsdisciplin associerar 
bruksföremålens olika kvalitetsgrupper till olika användare som tillhörde olika samhällsgrup-
per. Nu ledde min kombinerade undersökning av bilddesignernas kvalitet och deras ömsesi-
diga påverkan i ikonografisk bemärkelse inte till att jag skulle kunna urskilja av någon en 
bildmässig kvalitetsgrupp som påverkade övriga kvalitetsgrupper. Förutsatt att bilden inte är 
resultatet av det begränsade utredningsunderlaget skulle den kunna tas som en fingervisning 
om att det saknades en dominant röst inom den bildbaserade diskurs som pågick inom figur-
knoppspännets kommunikationsgemenskap. Å andra sidan pekade en analys av bildkvalitén 
uppdelat efter smyckesmedernas materialval på möjligheten att silverspännenas grupp ut-
gjorde arenan där exceptionella prestationsstegringar ägde rum. Detta är intressant mot bak-
grund av omständigheten att jag inte kunnat göra en kvalitetsanalys utifrån spännenas 
materialvärde. Anledningen låg i omständigheten att vi saknar information om eventuella pris-
skillnader mellan silver och kopparlegering. Insikten att smeder kan ha lagt extra krut på 
resultatets ikonografiska signifikans när de erbjöds möjlighet att materialisera sina bildrelate-
rade designidéer i silver harmonierar väl med idén att det rörde sig om ett mer exklusivare 
material som ‒ kanske ‒ sponsrades av uppdragsgivaren.1449 Detta väcker i sin tur associatio-
ner till elitens idrottsideal som innebar att man sökte överglänsa sig själv och andra.1450 
                                                 
1449  Smält silver har en annan viskositet och ytspänning än många kopparlegeringar och är därför särskilt 

vällämpat när man har för avsikt att gjuta komplexa föremål. Vänligt påpekande av Jakob Sitell i 
Stockholm. Jfr Brepohl & Lewton-Brain & McCreight 2001, 128–129. Därför är det möjligt att 
korrelationen mellan materialval och bildbaserad komplexitet influerades av gjutmetallens egenskaper. 

1450  Jfr Kap. V:3, 139, 141, 160, 162 om íþrótt. 
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Slutnoter till Kap. VII 
 
i INKLUDERANDE TYPOLOGI: SPÄNNEGRUPP A: Okänt spännekategori: Tarup (App. III:1.3.5). Likarmade

spännen med figurknoppar: Asa (App. III:1.1.1), Birka-A (App. III:1.1.2), Birkasubtyp IV:A1a (App. 
II:1.2.1), Birkasubtyp IV:A1b (App. II:1.2.1), Birkasubtyp IV:A2a (App. II:1.2.1), Birkasubtyp IV:A2b 
(App. II:1.2.1), Birkasubtyp IV:A3a (App. II:1.2.1), Birkasubtyp IV:A3b (App. II:1.2.1), Birkatyp 
IV:B1 (App. II:1.2.2), Bj 969 (App. III:1.1.8), Bjerke (App. III:1.1.16), Kiplingeberg (App. III:1.1.37), 
Smedby (App. III:1.1.47), Tyresta (App. III:1.1.60), Västanträsk (App. III:1.1.64). Stora rundspännen 
med figurknoppar: British Museum (App. III:1.2.18), Ekeskogs (App. III:1.2.20), Finkarby (App. 
III:1.2.21), Gnëzdovo-A (App. III:1.2.23), Helms-Museum (App. III:1.2.25), Högby kyrka (App. 
III:1.2.26), Storcks samling (App. III:1.2.35), Torsta-A (App. III:1.2.39), Torsta-B (App. III:1.2.40), 
Väsby (App. III:1.2.46). SPÄNNEGRUPP B: Likarmade spännen med figurknoppar: Birkasubtyp IV:B2a 
(App. II:1.2.2), Birkasubtyp IV:B2b (App. II:1.2.2), Birkatyp IV:B2c (App. II:1.2.2). SPÄNNEGRUPP C: 
Okänt spännekategori: Gotlands fornsal (fragment, App. III:1.3.2.). Stora rundspännen med
figurknoppar: Gnëzdovo-B (App. III:1.2.24). SPÄNNEGRUPP D: Stora rundspännen: Birkasubtyp II:A3a 
(App. II:1.2.1), Birkasubtyp II:A3b (App. II:1.2.1), Birkasubtyp II:A3c (App. II:1.2.1.3), Bj 638 (App. 
III:1.2.7), Bj 846 (App. III:1.2.9). SPÄNNEGRUPP E: Stora rundspännen: Bj 607(?; App. III:1.2.6), 
Thoregård(?; App. III:1.2.37). SPÄNNEGRUPP F: Likarmade spännen med figurknoppar: Eléc (App. 
III:1.1.23). Stora rundspännen med figurknoppar: Jämjö-B (App. III:1.2.28), Tissø-A (App. III:1.2.38), 
Vestervang (App. III:1.2.44). SPÄNNEGRUPP G: Stora rundspännen: Gnëzdovo-B (rundspännets 
bottenplatta tillverkades genom formtagning hos ett annat rundspänne, App. III:1.2.24). 

ii EXKLUDERANDE TYPOLOGI: Stora rundspännen med figurknoppar: Jämjö-A (App. III:1.2.27) VERSUS 
Jämjö-B (App. III:1.2.28). Gnëzdovo-B VERSUS British Museum (App. III:1.2.18), Högby kyrka (App. 
III:1.2.26) och Torsta-B (App. III:1.2.40). 

iii SPÄNNEEXEMPLAR SOM UNDANTAS FRÅN EXKLUDERANDE TYPOLOGIER: I relation till GRUPP A (jfr 
slutnot i): Likarmade spännen: Birkatyp IV:C1 (App. II:1.2.3). Med figurknoppar: Birkasubtyp IV:B2a 
(App. II:1.2.2), Birkasubtyp IV:B2b (App. II:1.2.2), Birkatyp IV:B2c (App. II:1.2.2), Gnëzdovo-A 
(rundspännets medialknopp samt NÖ & S proximalknopp som härrör från ett likarmat? spänne, App. 
III:1.2.23), Hov (App. III:1.1.34). Stora rundspännen: Bj 857 (App. III:1.2.10), Bj 607 (App. III:1.2.6). 
Med figurknoppar: Gnëzdovo-B (rundspännets proximalknoppar som härrör från ett annat rundspänne, 
App. III:1.2.24), Jämjö-A (App. III:1.2.27). I relation till GRUPP B (jfr slutnot i): Likarmade spännen 
med figurknoppar: Asa (App. III:1.1.1), Birka-A (App. III:1.1.2), Birkasubtyp IV:A2a (App. II:1.2.1), 
Birkasubtyp IV:A2b (App. II:1.2.1), Birkasubtyp IV:A3b (App. II:1.2.1), Bjerke (App. III:1.1.16). Stora 
rundspännen med figurknoppar: British Museum (App. III:1.2.18), Finkarby (App. III:1.2.21), Helms-
Museum (App. III:1.2.25), Gnëzdovo-B (rundspännets proximalknoppar som härrör från ett annat 
rundspänne, App. III:1.2.24), Jämjö-A (App. III:1.2.27), Torsta-A (App. III:1.2.39), Torsta-B (App. 
III:1.2.40), Väsby (App. III:1.2.46). 

iv EJ LÄMPADE FÖR ATTRIBUERANDE TYPOLOGIER: Annan spännekategori med figurknoppar: Bj 557 (App. 
III:1.3.1), Oxenvad (App. III:1.3.4). Likarmade spännen: Hamnatorp (App. III:1.1.31), Harby (App. 
III:1.1.32), Skäggesta-B (App. III:1.1.45), Västergötland (App. III:1.1.65). Med figurknoppar: Bj 1105 
(App. III:1.1.14), Brenners samling (App. III:1.1.19), Strömsbro (App. III:1.1.52). Stora rundspännen: 
Aska (App. III:1.2.2), Birkasubtyp II:A1a (App. II:2.1.1), Birkasubtyp II:A1b (App. II:2.1.1), 
Birkasubtyp II:A2a (App. II:2.1.1), Birkasubtyp II:A2b (App. II:1.2.1.2), Madar (App. III:1.2.30), Tuna 
i Alsike-A (App. III:1.2.42). Med figurknoppar: Småland (App. III:1.2.34), Vårby-A (App. III:1.2.45). 

v POTENTIELLA DESIGNINFLUENSER ElécJämjö-B: UPPREPNING: Elec Antropomorf figur med 
ansiktshår (A-ah). Jämjö-B: Antropomorf figur med ansiktshår i form av ett skägg med bred mustasch 
(A-ah). Elec Fågel med kroknäbb (F). Jämjö-B: Fågel med brett huvud (F). Elec Kors (Kr). 
Jämjö-B: Kors med trepassformade avslut (Kr-tp). OMTOLKNING: Elec Antropomorf figur med 
ansiktshår (A-ah). Jämjö-B: Antropomorf figur med ansiktshår och slokhattsliknande huvudbonad 
(A-ah/sh). Elec Antropomorf figur med ansiktshår, överdimensionerat manligt könsorgan, zoomorfa 
detaljer och blottade tänder samt pösbyxor(?; A-ah/mko/pb/z). Jämjö-B: Antropomorf figur med 
ansiktshår, zoomorfa detaljer och blottade tänder (A-ah/z). Elec Antropomorf figur med en 
huvudbonad som påminner om en Napoleonhatt (A-nh). Jämjö-B: (1) Antropomorf figur med en 
huvudbonad som påminner om en Napoleonhatt (A-nh). (2) Antropomorf figur med en huvudbonad 
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som påminner om en Napoleonhatt och med synlig tunga (A-nh/t). Elec Gripdjur med synlig tunga 
(G-t). Jämjö-B: Gripdjur med spegelsymmetrisk kropp och frisyrliknande hårflik (G-fr). Elec 
Landdjur med blottade tänder (LD). Jämjö-B: Landdjur med synliga tänder (LD). Elec Rep med 
bandknut i form av en trikvetra (RP-bk/tk). Jämjö-B: Rep med bandknut i form av en trikvetra (RP-
bk/tk). 

vi Gripdjur (G): App. V:1.7.4. 

vii Landdjur (LD): App. V:1.7.5. 

viii Landdjur med fyra synliga ben (LD-b4): Som slutnot vii..  

ix Kors (Kr): App. V:1.3. 

x Antropomorf figur med bl.a. hängkäft (A-h). 

xi POTENTIELLA DESIGNINFLUENSER BjerkeElec: UPPREPNING: Bjerke Antropomorf figur med en 
huvudbonad som påminner om en Napoleonhatt (A-nh). Elec: Antropomorf figur med en huvudbonad 
som påminner om en Napoleonhatt (A-nh). OMTOLKNING: Bjerke Antropomorf figur med hängkäft 
(A-h). Elec: (1) Antropomorf figur med hängkäft (A-h). (2) Antropomorf figur med ansiktshår i form 
av en mustasch, ovalspännedräkt, zoomorfa detaljer och blottade tänder (A-ah/o/z). Elec: (1) 
Antropomorf figur med ansiktshår (A-ah). (2) Antropomorf figur med ansiktshår, zoomorfa detaljer och 
blottade tänder samt pösbyxor (A-ah/mko/pb/z). (3) Antropomorf figur med en huvudbonad som 
påminner om en Napoleonhatt och en ovalspännedräkt (A-nh/o). (4) Antropomorf figur med en 
huvudbonad som påminner om en Napoleonhatt och en ovalspännedräkt (A-nh/o). (5) Antropomorf 
figur med frisyrliknande mittbena och ovalspännedräkt (A-fr/o). Bjerke Antropomorf figur med en 
huvudbonad som påminner om en Napoleonhatt (A-nh). Elec: Antropomorf figur med 
överdimensionerad kvinnligt könsorgan samt en huvudbonad som påminner om en Napoleonhatt (A-
kko/nh). Bjerke Fågel med brett huvud och synlig tunga (F-t). Elec: Fågel med kroknäbb (F). 
Bjerke Gripdjur med blottade tänder, frisyrliknande hårflik samt pösbyxor (G-fr/pb). Elec: Gripdjur 
med grodmun och frisyr i from av en hårflik (G-fr/gm). Bjerke Kors med trepassformade avslut (Kr-
tp). Elec: Kors (Kr). Bjerke Landdjur med frisyrliknande hårflik (LD-fr). Elec: Landdjur med 
frisyr i form av en hårknut samt synlig tunga (LD-fr/t).  

xii POTENTIELLA DESIGNINFLUENSER British Museum & Högby & Torsta-B Gnëzdovo-B: UPPREPNING: 
British Museum & Högby & Torsta-B Banddjur (BD). Kors (Kr). Gnëzdovo-B: Banddjur (BD). 
Kors (Kr). Omtolkning: British Museum & Högby & Torsta-B Gripdjur med spegelsymmetrisk kropp 
(G). Gnëzdovo-B: Banddjur (BD). Kors (Kr). 

xiii POTENTIELLA DESIGNINFLUENSER Jämjö-AJämjö-B: UPPREPNING: Jämjö-A Antropomorf figur med 
ansiktshår, zoomorfa detaljer och blottade tänder (A-ah/z). Jämjö-B: Antropomorf figur med 
ansiktshår, zoomorfa detaljer och blottade tänder (A-ah/z). Jämjö-A Fågel med brett huvud (F). 
Jämjö-B: Fågel med brett huvud (F). Jämjö-A Kors med trepassformade avslut (Kr-tp). Jämjö-B: 
Kors med trepassformade avslut (Kr-tp). OMTOLKNING: Jämjö-A Gripdjur med tjock svans (G). 
Jämjö-B: Gripdjur med spegelsymmetrisk kropp och frisyrliknande hårflik (G-fr). Jämjö-A 
Antropomorf figur med snara kring halsen samt med ansiktshår, hängkäft, ovalspännedräkt och synlig 
tunga (A-ah/h/o/sn/t). Jämjö-B: Antropomorf figur med ansiktshår i form av en hängmustasch, frisyr i 
form av två hårflikar, synlig tunga samt hjälm och yxa (A-ah/fr/h/hh/t/y). Jämjö-A Blandfigur 
bestående av ett banddjur med landdjurshuvud samt synlig tunga (BF[=BD&LD]-t). Jämjö-B: 
Reptilliknande djur med synlig tunga (R-t). Jämjö-A Landdjur med frisyr i form av nackflik (LD-fr). 
Jämjö-B: Gripdjur med spegelsymmetrisk kropp och frisyrliknande hårflik (G-fr).  
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Kap. VIII kretsar kring figurknoppspännets bildvärld. Det innehåller två undersökningar och 
flera försök att tolka bildspråket. Den första undersökningen är en sociosemiotisk resursanalys 
som ägnar sig åt frågan om hur figurknoppspännets formgivare använde sig av dekoren i tre 
syften ‒ att förmedla sin version av verkligheten, att möta mottagaren och att ge struktur åt 
olika visuella uttrycksmedel. I samband med denna kartläggning av figurknoppspännets 
metafunktioner (Kap. VIII:1) presenteras ikonografiska tolkningar av bildfigurernas 
konceptuella och narrativa budskap. Den första tolkningen går ut på att figurerna i 
figurknoppspännets fixeringsbildkombinationer bär på en symbolisk motsatsspänning som 
genomsyrar vikingatidens kulturella uttryck. Den andra tolkningen går ut på att 
fixeringsbildernas förvandlingar återger narrativa händelser som låter sig parallelliseras med 
olika förvandlingar inom fornnordisk mytologi. Den semiotiska resursanalysen av 
figurknoppspännets metafunktioner ger vid handen att spännedekorens säregna kombination 
av rörelseresurs och multistabil bildresurs uppfyller alla principiella förutsättningar för att 
skapa texter. Därför undersöks i nästa steg huruvida figurknoppspännets tillverkare tog vara 
på denna potential (Kap. VIII:2). Kapitlet avrundas med ett logografiskt tolkningsförsök för 
textfragment från några enstaka spännen med hjälp av skaldiska kompositionsregler (Kap. 
VIII:3) samt en utvärdering av svaren som kapitlet erbjuder på stödfråga 1 och 3 (Kap. 
VIII:4).1451 

1. Sociosemiotisk resursanalys och ikonografisk tolkning 
Har figurknoppspännet en eller flera semiotiska resurser som uttrycker alla tre metafunktio-
nerna, dvs. den ideationella, den interpersonella och den textuella? Och tog vikingatidens 
människor vara på denna trefaldiga potential? Frågan behandlas inom ramen för en 
sociosemiotisk resursanalys. Utredningens första del frågar om figurknoppspännets dekor an-
vändes för att avbilda olika livsvärldsfenomen. Utredningens andra del rör frågan om vilka 
medel som användes för att skapa en relation mellan budskapets sändare, dess mottagare och 
dekorens referenser till olika livsvärldsfenomen. Utredningens tredje del söker svar på frågan 
om man strukturerade spännenas budskap så att dess mottagare uppfattade dem som menings-
fulla helheter. Tillsammans ger de tre undersökningarna svar på den principiella frågan om 
figurknoppspännets kombinerade semiotiska resurser bildade en modalitet ‒ vilket innebär att 
spännet ägde potentialen att användas som textmedium. 

Ideationellt resursbruk – Att beskriva en verklighet1452 
Vi kan urskilja två resurser som återkommande bidrar till figurknoppspännets ideationella 
metafunktion. Det rör sig om bildresursen och rörelseresursen som återkommande samverkar 
med bildresursens multistabilitet. Utöver det befrämjas multistabiliteten i enstaka fall av 
belysningens växlingar. Likväl tyder inget på att man använde belysningsresursen för alla tre 
metafunktioner (och därmed som modalitet).1453 I det följande analyseras formgivarens bruk 
av bildresursen först. Sedan granskas den visuella effekt som samspelet mellan bildresursen 
och övriga resurser leder till i betraktarens öga. I samband med min statistiska analys bör 
noteras att en och samma bildfigur kan knyta an till flera roller i relation till olika deltagare 
(dvs. andra bildfigurer) inom en och samma bildkomposition. Exempelvis kan en bildfigur 
samtidigt vara aktör i relation till en första deltagare, ett mål i relation till en annan deltagare 
                                                 
1451 Kap. I:3, 18 om stödfråga 1 och 3.  
1452  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Likarmade spännen med figurknoppar: Eléc (App. III:1.1.23). Stora rundspännen 

med figurknoppar: British Museum (App. III:1.2.18, Birkaserie II:A), Jämjö-B (App. III:1.2.28, Birkaserie 
II:B), Småland (App. III:1.2.34, Birkaserie II:B). Vestervang (App. III:1.2.44, Birkaserie II:B). 

1453 Jfr Kress & van Leeuwen 2006, 251–253. 
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och en bärare i relation till en tredje deltagare (jfr Tabell 6 för terminologi).1454 
Figurknoppspännets dekor återger ofta föreställande bildfigurer. Dessa uppvisar antropomorfa 
och/eller zoomorfa detaljer och involveras i konceptuella och narrativa bildprocesser. Min 
redogörelse börjar med en analys av nyss nämnda processer och utmynnar sedan i en bildtolk-
ning som inspireras av bildvetenskapens ikonologiska metod. 

Mer än hälften av bildfigurerna spelar den utförande parten inom en reaktionsprocess. 
Intransitiva reaktörer1455 framstår som mest frekventa, renodlade reaktörer1456 som mindre och 
interreaktörer1457 som minst frekventa.1458 Ett exempel på två interreaktörer finns på Elécspän-
net.1459 Det rör sig om ett par motställda gripdjur med grodmun och frisyrliknande hårflik (Fig. 
25–G-fr/gm) som tittar på varandra. I övrigt kan man uppdela aktionsprocesserna hos figur-
knoppspännets bildfigurer i fyra kategorier: 

- Hos rörelseaktörer indikerar framåtskridande ben (Fig. 25–A-nh) eller utspända vingar att 
figuren rör sig åt något håll (Fig. 25–F).1460 

- Hos renodlade aktioner griper den utförande deltagaren (dvs. aktören) antigen tag i ett 
mål (dvs. en passiv deltagare i bildprocessen), eller så rör den vid målet av sitt handlade 
med munnen eller tungan (vilket tolkas som ett chiffer för bitande eller slickande).1461 

- Hos interaktioner ägnar sig de utförande deltagarna (dvs. interaktörerna) åt samma sorts 
aktiviteter som nyss nämnda aktörer,1462 dock riktas dessa aktiviteter mot varandra. Ett ex-
empel är återigen Elécspännet med två landdjur som rör varandra med tungorna (Fig. 25–
LD-t). 

- Reflexiva aktörer riktar aktionen mot sig själva1463 vilket observeras t.ex. hos Elécspän-
nets gripdjur med frisyr och grodmun (Fig. 25–G-fr/g) som lägger tassarna mot mungi-
porna eller hos den antropomorfa figuren på spännet på British Museum som drar sig 
själv i skägget (Fig. 25–A-ah). 

Reflexiva aktörer utgör en problemladdad kategori. Det är inte helt lätt att dra en skiljelinje 
mellan narrativa och konceptuella bilder. Betecknar kroppshållningen en reflexiv aktionspro-
cess, eller rör det sig om en statisk gest som ger upphov till en suggestiv symbolrelation? Ro-
ten till problemet ligger i omständigheten är att vi laborerar med ett förhistoriskt bildspråk 
med dunkelt innehåll. Ett exempel för problematiken ger spännet på British Museum1464 som 
återger bl.a. en antropomorf figur med ansiktshår i form av ett tveskägg (Fig. 25–A-ah). Figu-
ren drar sig själv i skägget, samtidigt som den låter benen dingla i luften. Somliga forskare 
ville tolka greppet i ansiktshåret som indikator för en aktion (dvs. en narrativ bildprocess),1465 
andra  som  en  indikator  för   en suggestiv  symbol  (dvs.  en  konceptuell   bildprocess).  I  
enlighet    med    det     påstods    greppet   i   ansiktshåret   ömsom   vara   en   högtidlig   gest 
                                                
1454  Tabellen återges i Kap. VI:4, 199. 
1455 App. V:3.1.2 om bildbaserade reaktionsprocesser med intransitiv reaktör. 
1456   Ibidem om bildbaserade reaktionsprocesser. 
1457   Ibidem om bildbaserade reaktionsprocesser med interreaktörer. 
1458  App. VIII–Diagram 8. 
1459 Eléc. Som fotnot 1452.  
1460  App. V:3.1.1. bildbaserade aktionsprocesser med rörelseaktör. Ibidem om aktioner mellan interakt-

örer.  
1461   Ibidem om bildbaserade aktionsprocesser med aktör och mål. 
1462  Med undantag för ett regelrätt bitande. App. V:3.1.1. om bildbaserade aktionsprocesser med interaktörer. 
1463 App. V:3.1.1. om bildbaserade aktionsprocesser med reflexiv aktör. 
1464 British Museum. Som fotnot 1452. 
1465 Jfr Neiß 2007a, 82. 
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Fig. 25. Exempel på narrativa bildprocesser: Rörelseaktioner: a. Antropomorf figur inklusive Napoleonhatt (A-
nh) med framåtskridande ben. Likarmat spänne från Hamnatorp (App. III:1.1.31); b. Fågel (F) med utspända 
vingar. Likarmat spänne från Asa (App. III:1.1.1); c. Reflexiv aktionsprocess (eller suggestiv symbolrelation?): 
Antropomorf figur med ansiktshår (A-ah) och akrobatisk kroppshållning som griper tag i det egna skägget.
Rundspänne på British Museum (App. III:1.2.18); d. Interaktion: Två landdjursprotomer som rör varandra med 
tungorna (LD-t). Interreaktion: Två gripdjur med frisyr och grodmun (G-fr/gm) betraktar varandra. Reflexiv ak-
tionsprocess (eller suggestiv symbolrelation?): Gripdjur med frisyr och grodmun (G-fr/gm) som drar sig själva i 
mungiporna. Likarmat spänne från Eléc (App. III:1.1.23). 
 
 

 i  förbindelse  med  en   juridisk   ed,1466     ömsom   en   symbol   för   visdom   eller  synd,1467 
ömsom för livskraft. Även figurens akrobatiska benhållning har förknippats med vitalitet och 
regenerationsförmåga.1468 Med andra ord skvallrar genomgången av forskningsdiskussionen 
om en tendens inom forskningen att tillskriva okända gester en symbolisk konnotation. En 
alltför hård fixering vid bildfigurernas symboliska bibetydelser medför emellertid risken att 
man missar deras narrativa betydelser. Därför räknas många gester i denna studie både som 
potentiella indikatorer för suggestiva symbolrelationer1469 och för potentiella indikatorer för 
aktionsprocesser.1470 

Bland alla bildfigurer som utgör den aktiva parten inom en aktionsprocess bildar 
rörelseaktörer och interaktörer den minsta gruppen, tätt följd av renodlade aktörer. Drygt en 
tredjedel ägnar sig åt reflexiva aktioner. Den ojämförligt största gruppen bildfigurer involve-
ras i aktionsprocesser.1471 Konstaterandet föranleder en kommentar. Som tidigare framgått, le-
ver spännenas dekor inte på bildresursen allena. I många fall använde vikingatidens formgi-
vare bildresursens multistabilitet tillsammans med rörelseresursen för att förmedla sina visu-
ella budskap. Med detta menas att betraktaren behöver byta betraktningsvinkel för att uppleva 
                                                 
1466 Jfr följande: Gjærder 1964, 97; Schmidt-Lornsen 1986a. 
1467 Jfr Hauglid manus 2010. 
1468 Hauck 1981b. 
1469  App. V:3.2.2 om bildbaserade symbolrelationer som etableras på suggestiv väg. 
1470  Som fotnot 1463. 
1471  App. VIII–Diagram 9. 
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fixeringsbildens förvandling. Ett talande exempel är Vestervangspännet1472 där man initialt 
skönjer ett hjortliknande landdjur inklusive horn (Fig. 27–LD-ho). Men om man ändrar 
betraktningsvinkel med 180 grader, omorganiseras hjortdjurets bildelement till en antropo-
morf figur med ansiktshår och hjälmliknande huvudbonad samt en yxa i handen (Fig. 27–A-
ah/fr/hh/y). Med andra ord leder sociosemiotisk resursanalys till upptäckten av en ny sorts 
bildprocess som återger förvandlingar. Det ligger nära till hands att spännets betraktare 
uppfattade sådana förvandlingar som narrativa bildprocesser. Bildformgivarnas återkom-
mande bruk av fixeringsbilder gör spännenas bildfigurer dynamiska och förser dekorens väv 
av olika teckenkategorier med narrativa nischer. Intressant nog uppvisar en fjärdedel av alla 
förvandlingsaktörer en gest som antingen låter sig tolkas som en reflexiv aktionsprocess eller 
ett chiffer för en suggestiv symbolrelation. Ifall man accepterar den sistnämnda tolkningen 
uppstår genast den spännande frågan om det kan finnas ett innehållsmässigt samband mellan 
gest och förvandling. Indikerar den kanske en ”magisk” handling? Upptäckten av förvand-
lingen som en ny kategori av narrativa bildprocesser innebär en partiell revidering av min tidi-
gare uppfattning av spännenas dekor som en samling av konceptuella bilder där bildfigurerna 
involveras i statiska symbolrelationer.1473 Men till följd av spännedekorens polysemiska karak-
tär innebär upptäckten ingalunda att idén om figurernas symbolfunktion blivit irrelevant. 

Ett bildvetenskapligt tolkningsförsök 
För att begripa figurknoppspännets ideationella metafunktion måste man besvara frågan om 
bildinnehållet. Bilder på arkeologiska föremål är inte några neutrala speglingar av den 
vikingatida livsvärlden. Istället rör det sig om kompositioner som krävde planering och efter-
tanke.1474 Ett allmänt kännetecken för den fornnordiska bildkulturen ligger i omständigheten 
att dess skapare utvecklade bildbaserade chiffer i form av gester och kroppshållningar1475 samt 
attribut som bar på specifika bibetydelser.1476 Det har förut diskuterats hur metoder från olika 
bildvetenskapliga grenar såsom traditionell konsthistoria, bildsemiotik och sociosemiotik 
kompletterar varandra när man önskar tolka figurknoppspännets bildvärld.1477 Följande 
bildtolkning sker på en tolkningsnivå som motsvarar det ikonografiska tolkningsskedet inom 
konsthistoriens ikonografi.1478 I förbindelse med det drivs en konceptuell tolkningslinje, som 
fokuserar på bildfigurernas symboliska bibetydelser, och en narrativ tolkningslinje, som 
fokuserar på bildhändelser. 

Min KONCEPTUELLT INRIKTADE BILDDECHIFFRERING ger tolkningsförslag för enkelfigurernas 
symboliska bibetydelser. Bibetydelserna äger antingen en ikonografisk eller en ideologisk di-
mension eller både och.1479 Till följd av djurornamentikens höga stiliseringsgrad1480 är det 
stundtals vanskligt att skilja mellan zoomorfa och antropomorfa varelser. Vid mina ideolo-
giskt orienterade läsningar har jag bestämt mig för att tolka alla zoomorfa varelser utan 
antropomorfa element som chiffer för begreppsfältet DJUR. Detsamma gäller för blandfigurer
                                                 
1472 Vestervang. Som fotnot 1452. 
1473 Jfr följande: Neiß 2007b; idem 2010a. 
1474 Jfr Kap. V:3, 153 om smyckesmedens specialkompetens. 
1475 S.k. ikonografiska signifikanter. 
1476 T.ex. Hauck 1986; Neiß 2004, 10–11. 
1477 Kap. III:2, 58‒59 med en jämförelse av bildvetenskapliga metoder. 
1478 Jfr App. IV inklusive inledning. 
1479  Kap. III:2, 54 om bildfigurens öppna och dolda symbolfunktioner. 
1480 Jfr ibidem 264 om förväntansrealisering. 
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Fig. 26 

. 
som enbart förenar zoomorfa element.1481 Med begreppsfältet MÄNNISKA associeras däremot 
alla bildfigurer som uppvisar en morfologi som är övervägande antropomorf.1481 Zoomorfa 
detaljer som uppträder hos figurer med övervägande antropomorf morfologi tolkas som 
maskering. Själva maskeringen anknyter återigen till begreppsfältet DJUR.1482 Antropomorfa 
figurer förknippas med begreppsfältet KVINNLIGHET när de uppvisar primära könskarakteri-
stika i form av könsorgan, sekundära könskarakteristika i form av bröst1481 eller när de bär på 
någon kvinnotypisk dräktdetalj, t.ex. ovala spännbucklor eller treflikiga spännen.1482 Gravfynd 
från mellersta vikingatiden ger vid handen att treflikiga spännen ingick i kvinnodräkten under 
figurknoppspännets tillverkningstid. Därför tolkas även lösryckta återgivningar av treflikiga 
spännen som chiffer för det kvinnliga begreppsfältet. Med begreppsfältet MANLIGHET associe-
ras alla antropomorfa figurer som uppvisar primära könskarakteristika i form av könsorgan 
eller sekundära könskarakteristika i form av ansiktshår.1481 Dessutom finns det några antropo-
morfa figurer som förenar manliga och kvinnliga bildchiffer.1483 Blottade könsdelar uppfattas 
som chiffer för begreppsfältet VILLIGHET.1484 I den norröna litteraturen framstår sexuell aktivi-
tet som ett tecken på vitalitet.1485 Följaktligen tolkas könsorgan hos bildfigurer som ikonogra-
fisk signifikant som anknyter till begreppsfältet LIV.1481 Detsamma gäller för missionstidens 
korssymbol som troligen förknippades med budskapet om evigt liv.1486 Förbindelsen speglas 
även i legenden om livets träd. Legenden lämnade inte bara avtryck inom kristen bildkonst,1487 
                                                 
1481  App. V:3.2.2 om bildbaserade symbolrelationer där anknytningen till ifrågavarande begreppsfält indikeras 

på suggestiv väg. 
1482  App. V:3.2.1 om bildbaserade symbolrelationer där anknytningen till ifrågavarande begreppsfält indikeras 

genom attribut. 
1483 App. V:1.1.1 & 1.1.8 om antropomorfa figurer (A) med bl.a. ansiktshår och ovalspännedräkt (o).  
1484 Jfr Lokasenna vers 32, jfr Finnur Jónsson 1932b, 106.  
1485 Jfr t.ex. Bergsveinn Birgisson 2007, 364–377. 
1486 Staecker 1999 passim. 
1487 Gjedssø Bertelsen 2002, 16. 
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Fig. 27. Kombination av rörelseresurs och bildresurs inklusive multistabilitet: a. Sett ur 225 graders betraktnings-
vinkel: Hjortliknande landdjur med horn (LD-ho) som representerar begreppsfälten DJUR & LAND & LIV & NA-
TUR. b. Sett ur 45 graders betraktningsvinkel: Antropomorf figur med ansiktshår, frisyrliknande hårflikar,
hjälmliknande huvudbonad och yxa i handen (A-ah/fr/hh/y) som representerar begreppsfälten KULTUR & LAND & 
MAN & MOTSTRÄVIGHET & MÄNNISKA. Rundspänne från Vestervang (App. III:1.2.44). 
 
 
utan också inom skandinavernas diktkonst. I enlighet med detta beskrev skalderna Kristi kors 
bl.a. som ”människors träd”1488 och ”folkets livsträd”.1489 Även hjorten associerades med det 
aktuella begreppsfältet, närmare bestämt genom legenden om hjorten som förlänger sitt eget 
liv genom att sluka en orm och att dricka ur livets källa. Under senantiken och den 
kontinentala medeltiden avancerade den till en populär liknelse om det kristna dopet som 
nyckeln till det eviga livet och införlivades så småningom även inom skandinavernas 
populärkultur.1490 Stiliseringen av spännedekoren innebär en abstrahering i relation till den 
verkliga världen och skapar förutsättningar för multistabila bildkompositioner. Samtidigt 
                                                 
1488  Hǫlda tré; Máríugrátr vers 13, jfr Finnur Jónsson 1973b, 509. 
1489 lífstré þjóðar; Líknarbraut vers 22, jfr Finnur Jónsson 1973b, 166. 
1490 Franco Valle 2016, 147; Neiß & Franco Valle 2021, 151–152, 166. Jfr Kap. IV:2, 89‒90, 101‒103 om de 

kristna efterlevandes betraktarperspektiv på spännedekoren. 
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fanns det några betraktare som var förtrogna med dekorens kodningsorientering och därför i 
stånd att relatera dekorens bildfigurer till sin egen livsvärld. Detta tillät dem att skilja mellan 
mer eller mindre realistiska återgivningar av den.1491 Av allt att döma uppfattade vikingatidens 
skandinaver naturens och människans sfärer som varandras motsatser.1492 Naturfenomen sågs 
inte som något positivt i sig, utan som uttryck för ett kaos som människan behövde ta kontroll 
över. I enlighet med denna tankegång uppfattade man naturstridiga fenomen som resultaten av 
kulturella gärningar.1493 För tolkningen av spännenas bildvärld får detta två konsekvenser. Å 
ena sidan tolkas antropomorfa bildfigurer som chiffer för begreppsfältet KULTUR.1481 
Detsamma gäller för avbildningar av lösryckta dräktdetaljer. Även blandfigurer med en 
orealistisk morfologi som förenar element från olika djur associeras med begreppsfältet 
KULTUR. Å andra sidan förknippas sådana bildfigurer med begreppsfältet NATUR som – en viss 
stilisering till trots – råkar sakna nyss nämnda blandningar. Ett undantag som bekräftar regeln 
utgör avbildningar av tamdjur,1481 då deras reala motsvarigheter bildade en del av 
människans kulturella sfär.1494 I det verkliga livet ingår frisyrer inte heller i djurens naturliga 
habitus, utan de indikerar en kulturell gärning. När man med bildkonstens hjälp återger ett 
djur med frisyr tjänstgör denna troligen som ikonografisk signifikant med anknytning till 
begreppsfälten INTEGRATION och KULTUR.1481 Detsamma gäller för attribut i form av kläder.1482 
Av allt att döma uppfattades övervinnandet av naturfenomen som kulturell gärning. Därför 
associeras bildvärldens fjättrade djur med begreppsfältet KULTUR.1495 En motsvarande 
eskatologisk föreställning speglas även inom myten om hur gudarna lurade Fenrisulven.1496 
Allt som allt talar mycket för att associera bildmässiga attribut i form av bojor, fjättrar och 
halssnaror med begreppsfältet UTANFÖRSKAP.1482 Hängning och strangulering uppfattades 
troligen uttryck för rituell förnedring.1497 Utöver det ligger det nära till hands att förknippa alla 
bildfigurer som har lagts i snaror, fotbojor eller ledband med begreppsfältet MOTSTRÄVIGHET, 
oberoende om de nu representerar djur eller människor. Detsamma gäller för antropomorfa 
figurer som återges med skydds- och angreppsvapen.1482 Inom den arkeologiska 
bildforskningen uppfattas tungor återkommande som en ikonografisk signifikant som 
indikerar utmattning, sjukdom eller frånfälle.1498 I enlighet med denna tolkningstradition 
förknippas bildfigurers synliga tungor med begreppsfältet DÖD.1481 Intressant nog 
sammanlänkade skalderna reptilliknande djur med samma begreppsfält. Samtidigt drog man 
inte några klara gränser mellan ormar, drakar och reptiler.1499 Därför ligger det nära att 
associera motsvarande bildfigurer med begreppsfältet DÖD. Omständigheten att 
figurknoppspännets reptilliknande figurer försågs med tungor faller i linje med denna tolk-
ning.Ett annat chiffer som jag länkar till det aktuella begreppsfältet är hängkäften. 
Tankeanknytningen bygger i somliga fall på bildfigurens likhet med en dödskalle,1481 i andra 
fall på bildfigurens förvridna ansikte med uppspärrad käft och stundtals synlig tunga, vilket 
leder tankarna till de förvridna ansikten som infinner sig vid ett bristande omhändertagande av 
mänskliga lik.1500 Ytterligare en figur inom diktkonsten som förknippas med döden och som 
                                                 
1491 Jfr Karlsson 1983, 99–100 om naturalism och realism inom djurornamentiken. 
1492 Jfr Mittner 1955, 56–57. 
1493 Jfr följande: Lie 1952, 1957; Bergsveinn Birgisson 2007, 106–111. 
1494 Jfr Bergsveinn Birgisson 2007, 84–85. 
1495  Som fotnot 1493. 
1496 Fenrisulven representerar ett hot mot den gudomliga ordningen eftersom den tillkom genom en sexuell 

relation mellan guden Loke och jättinnan Angerboda. Fjättrandet av Loke och hans barn innebär att de 
uteslutas från gudarnas gemenskap. Clunies Ross 1998, 62, 70–71, 76–79, 322, 337. 

1497 Wikström av Edholm 2002, 398. 
1498 T.ex. följande: Hauck 1978, 383–387; Oehrl 2007, 55, 67–68. Jfr idem 2009. 
1499 Mittner 1955, 11, 25, 56–57. 
1500 Jfr fotnot 1261 med litteratur om mänskliga lik.  
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Fig. 28. Potentiell maskering; a. Spännets medialknopp i samspel med bottenplattan återger en antropomorf figur
med ansiktshår, hängkäft och synlig tunga samt slokhattsliknande huvudbonad (A-ah/h/sh/t). Distalknoppen 
avbildar övre delen av ett huvud med antropomorfa och zoomorfa detaljer; b. Vid ett byte av betrakningsvinkel
lägger sig distalknoppens ansiktshalva ‒ lik en mask ‒ mellan betraktaren och medialknoppens hängkäft. Som
resultat uppstår en ny bildfigur i form av en antropomorf figur med ansiktshår och zoomorfa detaljer (A-ah/z). 
Rundspänne på British Museum (App. III:1.2.18). 
 
 
återkommer på ett figurknoppspänne är fisken. Föga överraskande räknas dessa till den blöta 
sfären och står i förlängningen för begreppsfältet HAV. Antropomorfa varelser, banddjur, 
gripdjur och landdjur knyts däremot till begreppsfältet LAND.1481 Detsamma gäller för alla 
blandfigurer som förenar element från olika landbundna varelser. I fråga om reptilliknande 
djur skulle man kunna invända att skandinaverna uppfattade Midgårdsormens koppling till 
havet som ett resultat av gudarnas kulturella gärning.1501 Samtidigt fortbestår varelsens 
förbindelse med landet i så måtto att Midgårdsormens tillskrivs den kosmologiska funktionen 
att hålla landet på plats.1502 Därför väljer jag att associera banddjur och reptilliknande 
bildfigurer enbart med begreppsfältet LAND. Fåglar kopplas av givna skäl till begreppsfältet 
LUFT. Detsamma gäller för blandfigurer med vingar.1481Att döma av den norröna litteraturen 
förknippades vissa fågelarter därutöver med andra begreppsfält. Så associerade man sjöfåglar 
med begreppsfältet HAV, kråkfåglar med begreppsfältet DÖD och falkar med begreppsfältet 
ARISTOKRATI.1503 Emellertid erbjuder figurknoppännets dekor med sin höga stiliseringsgrad 
                                                 
1501 Jfr Mittner 1955, 8–9. 
1502 Jfr Bergsveinn Birgisson 2007, 68–69, 139 , 152 , 159. 
1503 Meissner 1921, 34, 117–118, 141; Mittner 1955, 20; Bergsveinn Birgisson 2007, 84. 
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inte några hållpunkter för ornitologiska indelningar som matchar situationen inom 
diktkonsten. 

Inom ramen för min NARRATIVT INRIKTADE BILDDECHIFFRERING ger jag tolkningsförslag för 
figurernas förvandlingsaktioner. Avkodandet genomförs i två steg. Först dechiffrerar jag 
enkelfigurer – närmare bestämt deras ikonografiska symbolfunktion1504 – med hjälp av 
skriftkällor. Sedan ger jag mig i kast med figurkombinationer. En första bildfigur med potenti-
ell association till diktkonsten är den antropomorfa figuren med ansiktshår.1505 Av allt att döma 
kännetecknas Oden inom diktkonsten stundtals som ”långmustasch”, ”långskägg” eller ”häst-
hårsskägg”. I åtminstone ett fall försågs en mustaschprydd figur också med en hjälmliknande 
huvudbonad.1506 Även detta attribut överensstämmer med källornas skildringar av Oden. Så-
lunda omskrivs han dels med heitit ”hjälmbärare” (Lista 2), dels med kenningen  

hapta hjalmfaldinn snytrir1507   ”gudarnas hjälmklädde lärare” 

 [>Oden]1508   

Denna bild fortlever hos Snorri Sturluson som beskriver Oden som bäraren av en gyllene 
hjälm.1509 Hos antropomorfa figurer med hängkäft1510 påminner den uppspärrade käften med 
sin utsträckta tunga stundtals om en strangulering, i synnerhet i ett fall där figuren avbildas 
med en potentiell snara kring halsen.1511 Det väcker i sin tur associationer till Odens självoffer. 
Enligt eddadikten Hávamál förvärvar Oden skaldekonsten genom att hänga sig själv i 
världsträdet.1512 Denna föreställning speglas även i olika Odensheiti såsom ”den hängde”, 
”galghängande gud”, ”hänge-Tyr”, ”hänge-gud” och ”hängkäft” (Lista 2). Odens sistnämnda 
alias figurerar också i prosaeddan, där den betecknar en varelse som skänker fredskungen 
Frode en magisk kvarn.1513 I en uppsats om förhållandet mellan mytologins gudar och jättar 
uppmärksammar Else Mundal möjligheten att Oden uppträder som en jättinna kallad hengi-
kepta, vars namn utgör en kvinnlig pendang till Odens alias ”hängkäft”.1514 Men även i andra 
sammanhang antar Oden kvinnoskepnad.1515 Under gästabudet i Äges hall förknippar Loke 
Odens skepnad som kringströvande trollkarl med dennes seið-relaterade aktiviteter och 
betecknar honom som ”omanlig”.1516 Inom den fornnordiska diktkonsten speglas Odens 
könsbyten troligen genom hans heiti ”den dubble”,1517 och passande nog återger även olika 
spännen bildfigurer som kombinerar manliga ansiktshår (ah) med en kvinnlig ovalspännedräkt 
(o).1518 Även spännedekorens antropomorfa figur med slokhatt (A-sh)1519 har paralleller inom 
den diktkonstrelaterade litteraturen. Sålunda redogör Snorri Sturluson för omständigheten att  
 
                                                 
1504  Som fotnot 1479. 
1505  Antropomorf figur med bl.a. ansiktshår (A-ah): App. V:1.1.1. 
1506  Antropomorf figur med bl.a. hjälmliknande huvudbonad (A-hh): App. V:1.1.8. 
1507  Þjóðólfr ór Hvini Haustlǫng vers 3, jfr Finnur Jónsson 1973a, 14. 
1508  Johansson & Malm 1999, 128. 
1509 Jfr följande: Gylfaginning kap. 51, Skáldskaparmál kap. 17, jfr Johansson & Malm 1999, 86, 116. 
1510  Antropomorf figur med bl.a. hängkäft (A-h): App. V:1.1.4. 
1511 Antropomorf figur med bl.a. snara (A-sn): App. V:1.1.9. 
1512 Av allt att döma under schamanistiska förtecken. Simek 1993, 243. 
1513 Snorri Sturluson Skáldskaparmál kap. 53. Jfr Gróttasöngur, jfr Finnur Jónsson 1931, 165–170. 
1514 Mundal 1990, 9. Snorri Sturluson Skáldskaparmál kap. 12, vers 260, jfr Finnur Jónsson 1931, 97.  
1515 T.ex. skildrar Saxo Grammaticus hur Oden iför sig kvinnokläder för att kunna våldföra sig på prinsessan 

Rind, Gesta Danorum liber III, jfr Holder 1886, 80. Jfr Solli 1998, 35. 
1516 Lokasenna vers 23‒24, jfr Finnur Jónsson 1932b, 105. 
1517 Falk 1924, 29; Simek 1993, 336. 
1518 Som fotnot 1481 och 1482. 
1519  Antropomorf figur med bl.a. slokhatsliknande huvudbonad (A-sh): App. V:1.1.8. 
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Citat 18.

skalderna kallade Oden ”slokhatt”, då han förklädd vandrade genom världen, vilket i sin tur 
sammanfaller med Lokes nid mot Oden. Hos vissa figurer erbjuder det sig att tolka bland-
ningen av antropomorfa och zoomorfa detaljer (A-z)1520 som maskering. Synnerligen skälig 
blir associationen hos spännet på British Museum. Här utformades två distalknoppar som den 
övre delen av ett ansikte som förenar antropomorfa och zoomorfa drag. Om man ändrar 
betraktningsvinkel, lägger sig denna ansiktshalva likt en mask mellan betraktaren och medial-
knoppens antropomorfa huvud, och det uppstår en ny bildfigur i form av en antropomorf figur 
med ansiktshår och zoomorfa detaljer (Fig. 28–A-ah/z). Även hos Asaspännet observeras ett 
motsvarande samspel mellan olika bildelement. Så uppvisar bottenplattan en antropomorf fi-
gur i frontalperspektiv. Vid ett byte av betraktningsvinkel försvinner figurens människoansikte 
bakom distalknoppens landdjurshuvud, och figurens resterande kroppselement förvandlar sig 
till en helkroppsfigur med pösbyxor. Med andra ord maskeras den antropomorfa figuren i 
detta fall som gripdjur med frisyrliknande nackflik och pösbyxor (Fig. 26–G-fr/pb).1521 Som 
parallell till den bildmässiga maskeraden kännetecknas Oden inom skaldekonsten som ”den 
maskerade” (Lista 2). Det är värt att notera att många Odensskildringar i den norröna litteratu-
ren bär på schamaniska drag, vilket skulle kasta ett förklarande ljus över gudens potentiella 
maskering som jag tycker mig skönja inom bildkonsten.1522 Figurknoppspännets blandfigur 
med fågelkropp och antropomorft huvud1523 äger flera paralleller inom vikingatidens konst. En 
första parallell återges på bildstenen från Hammars,1524 en annan på doppskon från Svarta jor-
den i Birka.1525 Dessa figurkombinationer tolkades med stöd i norröna skriftkällor ömsom som 
Völunds snillrika flyghjälpmedel,1526 ömsom som Odens hamnskifte.1527 En tredje parallell 
uppträder på en bägare från Lejre.1528 Denna figur förknippas inom forskningslitteraturen 
gärna med gudinnorna Friggs och Frejas förvandling till en falk.1529 Inom mytologins värld 
                                                 
1520  Antropomorf figur med bl.a. zoomorfa element (A-z): App. V:1.1.12. 
1521  Gripdjur med bl.a. pösbyxor (G-pb): App. V:1.1.8. 
1522 Strömbäck 1935, 17–48, 182; Neiß 2007b, 82, 86–87. Vid sidan av termens funktion som Odensheiti 

tjänstgör ordet ”den maskerade” därutöver som jättenamn, stundtals i förbindelse med kenningar som 
åsyftar skaldemjödet. Else Mundal uppfattar associationen mellan Oden och jättar som välmotiverad. Så 
befinner sig skaldemjödet länge inom jättarnas ägo, innan Oden stjäl det för att låta den komma 
människosläktet tillgodo; idem 1990, 8–9.  

1523  Blandfigur med antropomorft huvud och fågelkropp (BF[=A&F]): App. V:1.2.1. 
1524 Hammars-B (App. III:2.22.3). 
1525 Birka-D (App. III:2.5.1). 
1526 Lindqvist 1941, 95; Oehrl 2009, 553. Jfr Vǫlundarkviða. 
1527 Snorri Sturluson Skáldskaparmál kap. 6, jfr Finnur Jónsson 1931, 83. Ambrosiani 2001b, 12, 21; Nylén & 

Lamm 1978, 49–52. 
1528 Lejre (App. III:2.3.2). Jfr även Neiß & Wärmländer & Sholts 2012, 170 om den slaviska folkloren och 

sagomotivet om prinsen i fågelhamn.  
1529 Simek 1993, 90, 106. 
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lånas gudinnornas fågelhamnar emellertid vid olika tillfällen av Loke.1530 En skaldisk parallell 
till figurknoppspännets landdjur med fotboja eller ledband1531 är heitit ”han med den strålande 
gula bojan”1532 som betecknar vargen och som anspelar på myten om hur gudarna fjättrade 
Fenrisulven.1533 Även den diktrelaterade litteraturen befolkas av ett flertal protagonister som 
genomgår förvandlingar. En av dessa råkar vara Oden. Enligt norröna källor äger guden 
förmågan att skifta till djurhahamn (Citat 18). Odens förvandlingar speglas i Odensheitin som 
”den mångfaldige, ”den omväxlingsbare” och ”skepnadsgud” (Lista 2). Bildfigurernas 
överensstämmelser med litteraturens Odensbild bäddar för möjligheten att olika bildfigurer på 
ett och samma figurknoppspänne refererar till en och samma protagonist.1534 Efter att ha 
dechiffrerat enstaka bildmotiv, har det blivit dags att byta fokus till narrativ. Utgångspunkten 
för tolkningen är min identifikation av enstaka bildfigurer som föreställer bildmässiga 
motsvarigheter till verbala Odensheiti.1535 Som framgick förut ligger det nära till hands som-
liga betraktare uppfattade fixeringsbildens förvandlingar som bildhändelser.1536 Därför försö-
ker jag i det följande att associera figurknoppspännets bildbaserade förvandlingsnarrativ med 
litteraturens språkbaserade förvandlingsnarrativ. Det första narrativet formuleras med hjälp av 
potentiella Odensrepresentationer.1537 Den förbindande länken ligger i omständigheten att alle-
sammans förvandlas till en fågel (F)1538 respektive till en blandfigur med människohuvud och 
fågelkropp (BF[=A&F]).1539 Detta leder tankarna till Odensheiti som ”korpguden” och 
”korpåsen”. I somliga fall begränsar sig den aktuella förvandlingen emellertid till 
människofigurens huvud.1540 Detta väcker minnen om Odensheitit ”örnhuvud” (Lista 2). Ett 
annat bildbaserat narrativ artikuleras med Odensrepresentationer1541 som förvandlas till ett 
gripdjur1542 eller landdjur.1543 Detta är återigen en parallell till skildringen från Ynglinga saga 
                                                 
1530 Þrymskviða vers 3–5, jfr Finnur Jónsson 1932b, 114–115. Skáldskaparmál kap. 2, 27, 28, jfr Finnur 

Jónsson 1931, 80, 105, 110. Mot bakgrund av detta kan man spekulera om han vid Ägirs gästabud just 
därför smädas som ”olyckskorp” (meinkráka). Lokasenna vers 43, jfr Finnur Jónsson 1932b, 10.  

1531  Landdjur med bl.a. fotboja (LD-fb) respektive ledband (LD-lb): App. V:1.7.5. 
1532  Sinfjǫtli. 
1533 Mittner 1951, 54–55. 
1534 Jfr Simek 1993, 306. 
1535 Som delvis revision av följende: Neiß 2007b; idem 2009b; idem 2010a. 
1536 Kap. IV:2, 95 om förvandlingen som en narrativ bildprocess.  
1537  Antropomorf figur (A): 
 - med bl.a. ansiktshår (ah) som associeras här med Odensheitin ”långskägg” och ”långmustasch” 
 - med bl.a. ansiktshår och ovalspännedräkt (ah/o) som associeras här med Odensheitit ”den dubble” 
 - med bl.a. hängkäft (h) som associeras här med Odensheitit ”hängkäft”  
 - med bl.a. hjälmliknande huvudbonad (hh) som associeras här med Odensheitit ”hjälmbärare” 
 - med bl.a. slokhatt (sh) som associeras här med Odensheitit ”slokhatt”  
 - med bl.a. snara kring halsen (sn) som associeras här med Odensheitit ”den hängde” 
 - med bl.a. zoomorfa detaljer (z) som associeras här med Odensheitit ”den maskerade”.  
 Jfr Lista 2 inklusive litteratur, om den norröna terminologin.  
1538  Förvandling till fågel (F):  
 A-ahF (App. V–Lista 1, Nr 9). A-ah/oF (App. V–Lista 1, Nr 14). A-hF (App. V–Lista 1, Nr 

23). A-hh (App. V–Lista 1, Nr 26). A-shF (App. V–Lista 1, Nr 36). A-snF (App. V–Lista 1, Nr 
41). A-zF (App. V–Lista 1, Nr 44).  

1539  Förvandling till blandfigur med antropomorft huvud och fågeldetaljer (BF[=A&F]):  
 A-ah/mko/pb/zF (App. V–Lista 1, Nr 9). A-ahBF[=A&F] (App. V–Lista 1, Nr 1). A-

zBF[=A&F] (App. V–Lista 1, Nr 41).  
1540  Jämjö-A (App. III:1.2.27), Jämjö-B (App. III:1.2.28), Småland (App. III:1.2.34), Vestervang (App. 

III:1.2.44). Jfr App. V–Lista 1. 
1541  Som fotnot 1537, förutom A-ah/o, A-sn och A-z.  
1542  Jfr fotnot 1537 för förkortningar. Förvandling till gripdjur (G): 
 A-ahG (App. V–Lista 1, Nr 10), A-hG (App. V–Lista 1, Nr 24). A-hhG (App. V–Lista 1, Nr 

27). A-shG (App. V–Lista 1, Nr 37). 
1543  Jfr fotnot 1537 för förkortningar. Förvandling till landdjur (LD):  
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(Citat 18). Religionsvetare har kunnat påvisa att eddakvädens ekorre ratatoskr (”borrtand”) 
tjänar som färdmedel för Odens schamansjäl längs den kosmiska pelaren, dvs. asken Yggdra-
sil.1544 Med stöd i detta har jag föreslagit att bildkonstens gripdjur återger ett motsvarande 
andeväsen. Eftersom vi rör oss inom mytologins värld utesluter emellertid inte associationen 
till ekorren möjligheten att Odens andlige assistent lånar drag från andra fyrbenta djur.1545 I led 
med denna tanke uppvisar några gripdjur en skepnad påminner om Odensheitin ”björn” eller 
”lillbjörn”.1546 Ett tredje bildbaserat narrativ handlar om Odensrepresentationernas1547 förvand-
ling till ett banddjur (BD)1548 eller reptilliknande djur (R).1549 Utöver skildringen av Odens 
hamnskiften finner man fler litterära belägg för gudens association till ormar. Exempelvis 
introducerar han sig själv med ormnamnen ”slutare” och ”öppnare”. Dessa två ord återkom-
mer inom Gylfaginning som namn för mytiska ormar (Lista 2). Ett fjärde narrativ skildrar hur 
en person med uttalat manliga drag1550 förvandlas till någon med kvinnlig klädsel.1551 Även 
denna bildhändelse faller i led med litteraturens narrativ om gudens återkommande könsbyte, 
som för övrigt också har satt sitt spår på diktkonsten, närmare bestämt genom heitit ”den dub-
ble”. 

Interpersonellt resursbruk – Att möta mottagaren1552 
Vid den sociosemiotiska kartläggningen av figurknoppspännets interpersonella metafunk-

tion går det att urskilja en höggradigt multistabil bildresurs som huvudsaklig ingrediens. 
Denna samverkar återkommande i kombination med rörelseresursen. Min undersökning bi-
drar med nya insikter om dynamiken mellan spännenas formgivare (dvs. personer som sände 
bildbaserade yttranden) och figurknoppspännenas tilltänkta målgrupper (dvs. de som mottog 
dessa yttranden). Spännedekorens höggradigt multistabila bildresurs fyller en interpersonell 
metafunktion. Samma sak gäller också för rörelseresursen, i synnerhet i alla de fall då den 
samverkar med bildresursens multistabilitet. Andra studier har kommit fram till att 
kvinnofigurer på vendel- och vikingatidens bildbärare återges som relativt passiva i jämfö-
relse med mansfigurer.1553 Just detta resultat stöds emellertid inte av figurknoppspännets grupp 
där förhållandet framstår snarast som det motsatta.1554 Man kan fråga sig om avvikelsen beror 
på det begränsade materialet eller på spännesortens kvinnliga målgrupp som bar den som 
dräktdetalj. Det finns några hållpunkter som tyder på att återgivningsperspektivet hos figur-
knoppspännet användes för att förmedla attityder. Av allt att döma var formgivarens intresse 
                                                                                                                                                         
 A-hLD (App. V–Lista 1, Nr 25), A-hhLD (App. V–Lista 1, Nr 28), A-shLD (App. V–Lista 1, 

Nr 38).  
1544 Jfr följande: Holmberg-Harva 1922, 49‒65; Drobin 1991, 105–106, 113–114; Grímnismál vers 33, jfr 

Finnur Jónsson 1932b, 69. 
1545 Neiß 2000; idem 2007, 87. 
1546 T.ex. British Museum, Jämjö-B och Småland (App. III:1.2.34). Som fotnot 1452. 
1547  Som fotnot 1537, förutom A-ah/o och A-sn. 
1548  Jfr fotnot 1537 för förkortningar. Förvandling till banddjur (BD): 
 A-ahBD (App. V–Lista 1, Nr 15), A-shBD (App. V–Lista 1, Nr 32). 
1549  Jfr fotnot 1537 för förkortningar. Förvandling till reptilliknande djur (R): 
 A-ahR (App. V–Lista 1, Nr 11), A-hhR (App. V–Lista 1, Nr 31), A-zR (App. V–Lista 1, Nr 

45). 
1550  Antropomorf figur med bl.a. ansiktshår (A-ah) som associeras här med Odensheitin ”långskägg” och 

”långmustasch”. 
1551  Jfr fotnot 1537 för förkortningar. Förvandling till antropomorf figur med ovalspännedräkt (A-o): 
 A-ahA-o (App. V–Lista 1, Nr 5). 
1552  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Stora rundspännen med figurknoppar: Helms-Museum (App. III:1.2.25, Birkaserie 

II:A), Torsta-A (App. III:1.2.39, Birkaserie II:A), Vestervang (App. III:1.2.44, Birkaserie II:B), Väsby 
(App. III:1.2.46, Birkaserie II:A). 

1553 Helmbrecht 2011, 45, 53–55, 237–239, 409. 
1554  App. VIII–Diagram 10 som jämför aktionsgraden mellan representanter för begreppsfälten KVINNLIGHET 

och MANLIGHET.  
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för profilperspektivet inte särskilt utpräglat. Å andra sidan var förkärleken för 
frontalperspektivet så stor att många antropomorfa kroppar i profilperspektiv försågs med 
frontalsedda huvuden.1555 Som resultat av denna perspektiviska preferens suggereras spännets 
betraktare till att tro att bildfigurerna söker ögonkontakt. Intransitiva reaktörer i frontal- eller 
kavaljersperspektiv är synnerligen frekventa bland multistabila bildfigurer.1556 Vid första 
ögonkastet skapar figurknoppspännets tredimensionella formspråk förväntningar att det står 
betraktarna fritt att påverka relationen mellan bildelementen genom att byta 
betraktningsvinkel. Men detta är en sanning med modifikation. I själva verket möter man 
olika sorters bildfigurer. Dels har vi stabila bilder i form av rundfigurer, som behåller sin 
skepnad vid ett byte av betraktningsvinkel. Upplägget medför att betraktarna kan välja på 
egen hand om de vill interreagera med figuren eller ej.1557 Dels har vi relieffigurer som 
begränsar mottagarens valfrihet. Betraktarna varseblir bildfigurerna bara i ett 
återgivningsperspektiv som spännets formgivare bestämt på förhand. Relieffigurerna i fråga 
kan vara stabila eller multistabila. Representanter för begreppsfälten DJUR1558 och 
INTEGRATION1559 återges för det mesta som rundfigur, dvs. utan perspektivmässig låsning. 
Detta skapar neutrala förutsättningar för betraktaren att förhålla sig till det avbildade 
livsvärldsfenomenet. Hos relieffigurerna däremot, länkas vissa figurkategorier till specifika 
återgivningsperspektiv. Så avbildas knappt hälften av representanterna för begreppsfältet 
KULTUR1560 i någon variant av frontalperspektiv. För betraktaren suggererar detta fram att man 
möts med det avbildade livsvärldsfenomenet i ögonhöjd. Samma sak gäller för den absoluta 
majoriteten av figurer som representerar begreppsfältet MÄNNISKA.1561 Korrelationen kan 
förklaras genom omständigheten att många antropomorfa figurer tillräknas båda begreppsfäl-
ten. Mindre frekvent inom den aktuella gruppen realiseras kavaljersperspektivet (som troligen 
suggererar betraktaren till att inta en högre status än det avbildade livsvärldsfenomenet) och 
grodperspektivet (som troligtvis suggererar fram motsatsen). Dock ökar frekvensen för 
grodperspektivet kraftigt om man fokuserar på den lilla gruppen antropomorfa figurer som 
representerar såväl begreppsfältet DÖD som begreppsfältet MÄNNISKA.1562 Av allt att döma mö-
ter betraktaren döden inom figurknoppspännets universum antingen på ögonhöjd eller i under-
läge! Representanter för begreppsfältet LUFT1563 presenteras övervägande i grodperspektiv, vil-
ket placerar betraktaren i ett socialt eller rumsligt underläge. Representanter för begreppsfäl-
ten MOTSTRÄVIGHET1564 och UTANFÖRSKAP1565 återges till övervägande del i fågelperspektiv, 
vilket suggererar fram för betraktaren att den besitter högre status. Det förenande elementet 
hos representanterna för begreppsfältet VILLIGHET1566 ligger i deras tydligt markerade könsde-
lar.1567 Intressant nog återges manliga figurer i dessa fall för det mesta i profilperspektiv, vilket
                                                 
1555   Ibidem Diagram 12 om bildsymboler som på den ideologiska tolkningsnivån förknippas med  be-

greppsfältet MÄNNISKA.  
1556   Ibidem Diagram 11. 
1557 Jfr Kress & van Leeuwen 1996, 246. 
1558   Ibidem Diagram 13. Som fotnot 1555, men med tankeanknytning till begreppsfältet DJUR.  
1559   Ibidem Diagram 14. Som fotnot 1555, men med tankeanknytning till begreppsfältet INTEGRATION.  
1560   Ibidem Diagram 15. Som fotnot 1555, men med tankeanknytning till begreppsfältet KULTUR.  
1561  Som fotnot 1555. 
1562  App. VIII–Diagram 16 om bildsymboler som på den ideologiska tolkningsnivån förknippas både med 

begreppsfältet DÖD och begreppsfältet MÄNNISKA.  
1563   Ibidem Diagram 17. Som fotnot 1555, men med tankeanknytning till begreppsfältet LUFT.  
1564  Som fotnot 1555, men med tankeanknytning till begreppsfältet MOTSTRÄVIGHET.  
1565  App. VIII–Diagram 18. Som fotnot 1555, men med tankeanknytning till begreppsfältet UTANFÖRSKAP.  
1566   Ibidem Diagram 19. Som fotnot 1555, men med tankeanknytning till begreppsfältet VILLIGHET.  
1567 App. V:1.1.7 om antropomorfa figurer med med kvinnligt könsorgan (A-kko) respektive manligt könsorgan 

(A-mko).  
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Fig. 29. Avvikande betraktarperspektiv skapar olika bildläsningar. Sedd med bärarinnans ögon återger
spännedekoren ett litet gripdjur (G). Sedd med någon annans ögon återger den ett potentiellt skräckinjagande
huvud med ansiktshår, uppspärrad hängkäft med synlig tunga samt slokhatt (A-h/sh/t). Rundspänne A från 
Torstadepån (App. III:1.2.39). 
 
 
gör det möjligt för betraktaren att studera deras kroppar utan att uppleva några genkrav i form 
av en mötande blick.1568 Det är frestande att spekulera huruvida denna observation kan 
relateras till omständigheten att figurknoppspännet formgavs för en kvinnlig målgrupp. 
Samtidigt förblir antalet representanter för somliga figurgrupper väldigt begränsat. Det säger 
det sig självt att sådana grupper inte erbjuder något underlag för några generella tolkningar, 
bl.a. i fråga om ”den kvinnliga blicken”. 

Stabila bildfigurer och multistabila bildfigurer (dvs. fixeringsbilder) beskärs i en jämförbar 
utsträckning.1569 Detta innebär att avsaknaden av kroppsdelar bland fixeringsbilderna inte 
behöver ses som resultatet av formgivarens (eller betraktarens) oförmåga att pussla ihop en 
helkroppsfigur. I stället ligger det närmare tillhands att figurernas beskärning fyllde ett syfte. 
Frågan är emellertid vilket? En möjlig förklaring ligger i att spännenas tillverkare bara avbil-
dade sådana kroppsdelar som var erforderliga för att förmedla deras tilltänkta bildbudskap. 
Med andra ord innebär detta att spännenas kroppsbeskrivningar fokuserar på detaljer istället 
för helhet. En alternativ förklaring introducerades i kapitel VI. Den handlade om möjligheten 
att använda beskärningar för att suggerera en närhet mellan bildmotiv och betraktare.1570 För 
fixeringsbildernas vidkommande skulle det rimliga svaret kunna ligga däri att beskärningen 
förhöjde fixeringsbildens förbluffningseffekt genom att suggerera fysisk närhet. För betraktare 
som lyckades dechiffrera fixeringsbilden innebar upplägget att de konfronterades med en 
bildfigur som inte bara stack ut genom sin krävande blick utan också genom sin påträngande 
närhet. 

Bildernas kodningsorientering äger potentialen att informera dagens betraktare om relatio-
nen mellan bildformgivaren och bildens tilltänkta mottagargrupp. I sin bästa form förenar 
figurknoppspännen två kodningsorienteringar på en och samma gång – den sinnliga och den 
abstrakta. Den sinnliga kodningsorienteringen yttrar sig i omständigheten att några av 
varelsernas kroppsdelar (t.ex. huvud, ögon, händer, könsorgan och tassar) framställs som 
oproportionerligt förstorade, medan andra kroppsdelar återges i en jämförelsevis liten skala 
eller lämnas bort helt och hållet. Den abstrakta kodningsorienteringen yttrar sig genom 
multistabila kompositioner som avkräver betraktaren en relativ hög grad av involvering vid 
                                                 
1568  App. VIII–Diagram 20. Om bildsymboler som på den ideologiska tolkningsnivån förknippas både med 

begreppsfältet VILLIGHET och begreppsfältet MANLIGHET.  
1569   Ibidem Diagram 22 om andelen av beskurna figurer inom spännedekoren, med en jämförelse mellan sta-

bila och multistabila bildfigurer (dvs. fixeringsbilder).  
1570  Kap. VI:4, 202 om Königsluttersreliefen.  
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bildvarseblivningen. En abstrakt kodningsorientering förutsätter existensen av en 
kommunikationsgemenskap som har blivit initierad i bildspråkets regler och som därför är i 
stånd att dechiffrera fixeringsbilderna. Just detta tycks ju vara ett rimligt antagande för 
vikingatida fixeringsbilder.1571 För figurknoppspännets vidkommande är förväntansrealise-
ringen inom båda kodningsorienteringar relativt stor. Det betyder att figurknoppspännets bild-
språk är höggradigt stiliserat, vilket höjer potentialen för förvandlingar. Därför är det motive-
rat att beteckna dessa spännens bildspråk som naturstridigt. 

Efter att ha kartlagt bildresursen för sig har det nu blivit dags att analysera samspelet mel-
lan bild- och rörelseresurs. Vid sidan av rundfigurer som tillåter betraktaren att positionera sig 
själv i relation till det avbildade, förfogar figurknoppspännet i regel över relieffigurer som inte 
erbjuder samma grad av valfrihet. Här upplever betraktaren istället bildfiguren bara i just det 
återgivningsperspektiv som spännets formgivare lagt fast på förhand. För betraktarens 
vidkommande innebär upplägget att man behöver komma underfund med de rörelsemönster 
som spännets formgivare tänkt ut. Men för detta måste man vara initierad i samverkan mellan 
figurknoppspännemediets semiotiska resurser (dvs. bildresursens multistabilitet samt betrakta-
rens rörelse). Till skillnad från dagens samhälle var dock vikingatida betraktare olika rustade 
för att möta denna utmaning. Bilder var relativt sällsynta, och därmed begränsades också anta-
let personer som exponerades för bildmediet tillräckligt ofta för att kunna uppnå insikten att 
det ligger i betraktarens förmåga att manipulera fixeringsbildernas förvandlingar. Troligtvis 
saknade många vikingatida betraktare den därtill erforderliga mediekompetensen, vilket ledde 
till att de levde i tron att det var själva spännet som bytte skepnad. Spännedekorens formgi-
vare skapade olika förutsättningar för olika mottagargrupper. Några exempel är 
spänneexemplaren från Helms-Museum,1572 Torsta1573 och Väsby1574 som allesammans ingår i 
figurknoppspännets Birkaserie II:A. Under den tid som respektive spännet användes för att 
hålla ihop kvinnans schal eller halsduk riktades olika sorters bilder till olika betraktare. Sneg-
lade spännets bärarinna ned på bildytan, såg hon av allt att döma det kringelformade gripdju-
ret (Fig. 29–G). Samtidigt riktade sig den något större figuren i form av en antropomorf figur 
med slokhatt till utomstående betraktare. Sett med dagens ögon kan figurens fysionomi 
uppfattas som skräckinjagande, och detta leder i sin tur tankarna till en apotropeisk funktion. 
Dock är en sådan tolkning inte helt oproblematisk då den bygger dels på en osäker bestäm-
ning av spännebärarnas sociala kön, dels på en omdiskuterad dräktrekonstruktion,1575 dels på 
min individuella motivupplevelse. Förvisso händer det då och då att dagens forskare skönjer 
någon form av ansiktsuttryck hos en forntida bildfigur.1576 Likväl kan vi aldrig vara säkra på 
att vikingatida betraktare förknippade nämnda ansiktsuttryck med samma emotioner som vi 
gör.1577  

Vid sidan av bildfigurernas orientering har även deras storlek relevans för spännets 
interpersonella metafunktion. Många figurknoppspännen bär på bildfigurer i olika storlekar. 
Storleksskillnaden kan vara avgörande för spännedesignens mottagare eftersom det inte är 
lika lätt att varsebli alla figurer med ökande avstånd. Ett exempel är Vestervangspännet.1578 
Här finner vi inte bara jättestora utan också minimala bildfigurer (jfr Fig. 19–23). Analysen på 
det samlande spännematerialet visar dessutom att det överväldigande flertalet figurer återges i 
                                                 
1571 Jfr Neiß 2012a, 44. 
1572 Helms-Museum. Som fotnot 1552. 
1573 Torsta-A. Som fotnot 1552. 
1574 Väsby. Som fotnot 1552. 
1575 Neiß 2009b, 96. Jfr Larsson 2012, 131–134. 
1576  T.ex. Helmbrecht 2011, 199–200. 
1577 Kap. II:2, 28 om ”helvetesskrattet” på Königsluttersreliefen.  
1578 Vestervang. Som fotnot 1552. 
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Fig. 30. 

 

liten eller minimal skala. Hos likarmade spännen lyser jättestora figurer rentav med sin från-
varo.1579 Detta indikerar att figurknoppspännets bildprogram i första hand formgavs med tanke 
på sådana mottagare som antingen kunde studera spännena på nära håll eller som antogs för-
foga över en övernaturlig iakttagelseförmåga. Samma sak gäller alla bildfigurer som gömmer 
sig bakom en eller flera knoppar.1580 Tillsammans innebär detta ytterligare två indikationer för 
att betraktarnas rörelsemönster utgjorde en bidragande resurs till deras varseblivande av 
bildfigurerna. Samtidigt är det ett rimligt antagande att det fanns vikingatida betraktare som 
av en eller annan anledning höll sig på avstånd från figurknoppspännet eller dess bärarinna.1581 
För dessa personer borde det ha varit svårare att tillgodogöra sig respektive spännets bildpro-
gram i dess helhet. Kan det rentav vara så att spännena formgavs så att utomstående bara 
skulle bli varse vissa figurer? Frågan är inte lättbesvarad. För det första visar analysen att bara 
ett fåtal figurknoppspännen förfogar över bildfigurer som är tillräckligt stora för att iakttas på 
håll. För det andra uppvisar likarmade figurknoppspännen i regel inte över figurer i just denna 
storleksordning. För det tredje får man påminna om omständigheten att social kroppsdistans 
skiljer sig från kultur till kultur.1582 Med tanke på källäget kommer vi därför aldrig kunna säga 
med absolut säkerhet vilka vikingatida samhällsgrupper som varseblev vilka bildfigurer. 

Textuellt resursbruk – Att strukturera resurser1583 
Även för diskussionen av den tredje metafunktionen är kombinationen mellan rörelseresursen 
och en delvis multistabil bildresurs relevant. Ett första fenomen som förtjänar att kommente-
ras närmare är figurknoppspännets symmetriska kompositionsprincip som leder till att en och 
samma bildfigur mångfaldigas. Mångfaldigandet har i sin tur strukturerande verkan på 
bildresursen i så måtto att den ger betraktaren möjlighet att på en och samma gång studera 
samma sorts rundfigurer från olika vinklar. Därför ligger det nära tillhands att fråga om 
spännedekoren genomsyrades av betydelsebärande fördelningsmönster. Vi har förut granskat 
en komposition från 1100-talet, nämligen ljusstaken från Gloucester.1584 Här innehåller figur-
kombinationen några nyckelsymboler vars betydelse har traderats ända till våra dagar. Vid 
sidan av dessa symboler förfogar staken över en förklarande inskrift och – åtminstone under 
den tiden som den användes – över en låga som kastade ett förklarande ljus över bildfigurer-
                                                 
1579  App. VIII–Diagram 21 om den relativa storleksfördelningen bland spännedekorens bildfigurer.  
1580  T.ex. en antropomorf figur med frisyrliknande mittbena och ovalspännedräkt (A-fr/o). Eléc (App. 

III:1.1.23). 
1581 Jfr följande: Kress & van Leeuwen 2006, 124; Björkvall 2009, 39, 56. 
1582 Hall 1990. 
1583  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Likarmade spännen med figurknoppar: Eléc (App. III:1.1.23). Stora rundspännen 

med figurknoppar: Småland (App. III:1.2.34, Birkaserie II:B), Vestervang (App. III:1.2.44, Birkaserie II:B). 
1584 Kap. II:2, 29‒31 & VI:4, 204 om Gloucesterstaken. 
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nas fördelningsmönster. Utifrån dessa två rön blev det möjligt att utveckla ett kvalificerat 
tolkningsförslag som gick ut på att skriftresursen och belysningsresursen hade en strukture-
rade inverkan på bildresursen – den textuella metafunktionen. För spännena i denna undersök-
ning kan liknande slutsatser emellertid inte dras med samma självklarhet. Detta beror på att 
man vet alltför lite om symbolinnebörden hos 900-talets bildfigurer för att kunna skönja ett 
hierarkiskt fördelningsmönster. Samtidigt ger min bildtolkning med fokus på konceptuella 
bildrelationer1585 vid handen att spännedekorens formgivare använde fixeringsbildsprincipen 
för att kombinera sådana bildfigurer som på en ideologisk nivå representerade motsatta be-
greppsfält. I enlighet med denna tolkning refererar en klar majoritet1586 av fixeringsbildernas 
figurkombinationer till samma sorts motsatsspänningar som också används som organiserande 
princip inom vikingatidens diktkonst1587 samt andra kulturella arenor.1588 För spännedekorens 
vidkommande rör det sig om motsatsparen 

DJUR / MÄNNISKA 
DÖD / LIV 
HAV / LAND 
INTEGRATION / UTANFÖRSKAP 
KULTUR / NATUR 
KVINNLIGHET / MANLIGHET 
LAND / LUFT.1589 

Tre av dessa motsatsspänningar behöver kommenteras närmare. Exempel från den norröna 
litteraturen indikerar att skandinaverna uppfattade HAV och LAND som motsatta begreppsfält. 
Detsamma gäller för LAND och LUFT.1590 En parallell till den första motsatsspänningen kommer 
från Vestervangspännet.1591 Föremålets dekor innehåller bl.a. ett avsnitt med en multistabil 
bildkomposition som ger upphov till två läsningar. Enligt den ena återges en helkroppsfigur 
som bär på antropomorfa och zoomorfa drag (Fig. 31.–A-ah/pb/z). Dessa kan skäligen 
associeras till begreppsfältet LAND. Enligt den andra läsningen återger samma dekorelement 
en fågelfigur (F) som associerar till begreppsfältet LUFT. Ett exempel för den andra seman-
tiska motsatsspänningen hämtas från Eléc.1592 Spännets krön återger en rundfigur i form av ett 
landdjur med fyra ben och en fotboja (Fig. 30–LD-b4/fb) som förknippas med begreppsfältet 
LAND. Om man betraktar figuren framifrån förvandlas den emellertid till en fisk (Fi) som 
associeras med begreppsfältet HAV.1593 

I den humanistiska forskningen råder det nuförtiden en bred konsensus om att kön är en so-
cial konstruktion. Man måste emellertid fråga sig om vikingatidens människor delade denna 
åsikt. Det finns goda argument för antagandet att skandinaverna uppfattade könskategorierna 
KVINNA och MAN som icke förhandlingsbara, ungefär på samma sätt som könsdikotomin 
betraktades som naturgiven inom vår egen vetenskapsgren bara några årtionden tillbaka. Ny-
are studier på vikingatidens bildkonst visar att det existerar påtagliga paralleller mellan, 
                                                 
1585 Kap. VIII:1, 252‒258. Jfr App. V:3.2. med tolkningsunderlag. 
1586  App. VIII–Diagram 23 om frekvensen av olika motsatsspänningar inom spännedekorens 

fixeringsbildkombinationer.  
1587  Jfr Kap. V:2, 128‒129 om kenningens grundschema. 
1588  Jfr följande: Kap. III:5, 66 om järnålderns materiella ankare i form av båtgravar som inreddes som 

hallbyggnader och hallbyggnader som antog båtform; Kap. IV:1, 83 om Hed Jakobssons teori avseende 
dikotomiernas inflytande på djurornamentiken.  

1589  Jfr Kap V, 123 med Lista 1. 
1590 Jfr följande: Mittner 1955, 12; Bergsveinn Birgisson 2007, 77–88. 
1591 Vestervang. Som fotnot 1583. 
1592 Eléc. Som fotnot 1583. 
1593 Som fotnot 1590 med litteratur. 
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Fig. 31.  

 
diktkonstens och bildkonstens återgivningskonventioner i fråga om dessa två könskategorier. I 
enlighet med dessa är män ofta beväpnade och förefaller involverade i olika slags aktiviteter. 
Kvinnor framstår som mindre aktiva och förses dessutom gärna med utsirade plagg, 
spännensmycken och dryckeskärl.1594 Med hänsyn till överensstämmelse mellan dikt- och 
bildkonst är det befogat att kategorisera antropomorfa figurer efter kön om deras respektive 
utformning matchar diktkonstens mall för manlighet respektive kvinnlighet. Ett liknande 
tillvägagångssätt förefaller skäligt när bildfigurer återger primära och sekundära 
könskarakteristika. Ett exempel på en motsatsspänning mellan manligt och kvinnligt härrör 
från Småland (Fig. 31).1595 Här finner man bl.a. en fixeringsbildkomposition som återger dels 
en figur med ovalspännedräkt som förknippas med begreppsfältet KVINNA, dels en annan figur 
med ansiktshår som förknippas med begreppsfältet MAN. Under det gånga årtiondet har allt-
fler arkeologer tagit sig an den norröna litteraturen i förhoppning om att komma över ny infor-
mation om vikingatidens kulturella förhållanden. En av de mer spektakulära slutsatserna av 
dessa nyläsningar går ut på att dikotomin mellan djur och människa skulle vara en modern 
västerländsk konstruktion och utan någon egentlig relevans för vikingatidens samhälle.1596 
Samtidigt har man ännu inte uppnått någon konsensus i frågan. Exempelvis gör Bergsveinn 
Birgisson gällande att vikingatidens skalder och deras publik mycket väl kunde uppfatta be-
greppsfälten MÄNNISKA och DJUR som konceptuella motpoler.1597 Det ligger bortom mina 
ambitioner att välja sida inom en pågående forskningsdiskussion där sista ordet inte är sagt. 
Samtidigt är det också riskfyllt att utelämna en potentiellt relevant dikotomi ur min analys av 
spännedekoren. Därför har jag bestämt mig för att integrera denna motsatsspänning på prov i 
min analys. Ett exempel är Vestervangspännet1598 med en fixeringsbildkombination bestående 
av ett landdjur med horn (LD-ho) och en antropomorf figur med ansiktshår och hjälmliknande 
                                                 
1594 Helmbrecht 2011, 45, 53–55, 237–239, 409; Hedeager 2014, 280–281. 
1595 Småland. Som fotnot 1583. 
1596 T.ex. Hedeager 2010, 117. 
1597 Bergsveinn Birgisson 2007 passim.  
1598 Vestervang. Som fotnot 1583. 
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huvudbonad samt yxa i handen (Fig. 27–A-ah/fr/hh/y). Det bör uppmärksammas att samma 
figurkombination ger upphov till ännu en semantisk motsatsspänning som återkommer inom 
vikingatidens diktkonst – nämligen KULTUR/NATUR (Lista 1). 

Sammantaget talar resultaten av min bildanalys för möjligheten att semantiska motsätt-
ningar som DJUR/MÄNNISKA, KULTUR/NATUR och LAND/LUFT spelade en framträdande roll för 
objektens formgivare.1599 Nyss nämnda exempel visar att figurknoppspännets formgivare an-
vände bildresursens multistabilitet för att skapa betydelsebärande mönster. Samtidigt 
demonstrerar figurkombinationerna från exempelvis Eléc och Vestervang att det inte alltid 
räcker med en flertydig bildkomposition för att suggerera en förvandling. För att åstadkomma 
önskat effekt behöver observatören ibland också byta betraktningsvinkel med hjälp av 
rörelseresursen. Från fall till fall medför insatsen av rörelseresursen att en eller fler figurer 
glider ur sikte. Man kan också säga att rörelseresursen sätter betraktaren i stånd att ideligen 
upptäcka nya bildfigurer i takt med att andra försvinner. Därav följer att rörelseresursen har en 
strukturerande verkan på figurknoppspännets bildresurs med dess inbyggda multistabilitet. 
Angående rörelseresursen är det motiverat att påminna om omständigheten att 
figurknoppspännet förfogar över materiella egenskaper som appellerar till användarnas 
rörelsesinnen. ‒ Dels är det ofta väldigt tungt, dels behöver det handskas i förbindelse med på- 
eller avklädande. ‒ Därigenom får figurknoppspännet en egen kinestetisk agens som frestar 
betraktaren till att vrida och vända det för att studera dekorens förvandlingar, ungefär som hos 
en interaktiv skulptur. 

2. Rekonstruerade regler för bruket av figurknoppspännen 

Figurknoppspännets modalitet 
Min sociosemiotiska analys syftade till att skapa en fördjupad förståelse av interaktionsmönst-
ret mellan mediet figurknoppspänne och olika grupper av mottagare. På ett ideationellt plan 
präglas spännedekorens figurkombinationer av en viss knapphet på aktionsprocesser i 
vedertagen bemärkelse (jfr Tabell 6).1600 Därav följer dock ingalunda att bildspråket begränsar 
sig till konceptuella bilder som återger symbolprocesser.1601 Utöver bildresursens klassiska rö-
relse- och blickvektorer använde nämligen spännenas formgivare ofta fixeringsbilden i syfte 
att suggerera liv och rörelse. Med andra ord ledde min sociosemiotiska analys till insikten att 
många figurknoppspännen domineras av ett narrativt bildspråk. Aktionsprocesserna i form av 
förvandlingar uppstår här ur bildresursens multistabilitet som är ett resultat av den kraftiga 
stiliseringen. Ibland krävs dessutom att observatören rör sig i förhållande till spännet för att 
trigga igång växlingen i bildvarseblivningen. På så sätt görs den annars rätt så statiska deko-
ren dynamisk. Sammantaget ligger det därför nära tillhands att tala om bilder med en begrän-
sad narrativitet samt om en uttalad preferens för det naturstridiga. Bildfigurerna återges gärna 
i frontalperspektiv, vilket resulterar i en krävande blick som påkallar betraktarens 
uppmärksamhet och som därigenom suggererar fram interreaktion. Å ena sidan är det tänkbart 
att bildfigurernas gester och kroppshållning informerade betraktaren om kravets natur 
(=suggestiva symbolrelationer), å andra sidan är det ingalunda uteslutet att gesternas signifi-
kans låg på det ideationella planet i så måtto att de beskrev magiska handlingar som triggade 
igång bildfigurernas förvandlingar. Dessutom beskärs figurknoppspännets bildfigurer relativt 
ofta. Den återkommande kombinationen av beskärning och krävande blick talar för 
                                                 
1599  Som fotnot 1585. 
1600  Tabellen återges i Kap. VI:4, 199. 
1601 Jfr Kap. III:2, 54 om Helmbrecht 2011. 
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Tabell 13. Bildbaserade yttranden i form av fixeringsbildkombinationer som repeterats av smyckesmeder som 
var verksamma inom olika tillverkningstraditioner. Punkter = bildbaserade yttranden som repeteras. Grå bak-
grund indikerar att påverkan mellan två traditioner har kunnat påvisas (jfr Kap. VII). Den neråtpekande pilen 
mellan designvarianterna indikerar påverkans riktning. Tabellen återger förkortade beskrivningar av de involve-
rade bildigurerna. Jfr App. VIII–Tabell 17 kompletterande information.  
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möjligheten att uttrycksmedlet användes medvetet för att suggerera fram fysisk närhet, vilket i 
sin tur kom att förstärka fixeringsbildernas förbluffningseffekt. Därutöver leder kroppsbeskär-
ningar betraktarens fokus på kompositionens detaljer, samtidigt som dekorens helhet hamnar i 
bakgrunden. Tendensen att fokusera på detaljer istället för helhet befrämjas dessutom av den 
kraftiga stiliseringen (med hjälp av en sinnlig kodningsorientering som överbetonar vissa 
kroppsdelar) samt fixeringsbildkompositioner (som uppstår av samspelet mellan utvalda 
dekorelement). 

Sändarnas resursbruk fyller alla tre metafunktioner – ideationell, interpersonell och textu-
ell. Därmed är alla kraven uppfyllda för att uppfatta dekoren hos fenomenet ”figurknopp-
spänne” som semiotisk modalitet. Detta innebär i sin tur att figurknoppspännen ägde potentia-
len att användas som textmedium. Följdfrågan blir huruvida rörelseresursen och bilden med 
sin inneboende multistabilitet ska uppfattas som åtskilda modaliteter. Å ena sidan finns två 
argument som talar för scenariot. Dels innehåller spännedekoren ofta stabila bildfigurer som 
inte alls byter skepnad. Dels existerar två sorters multistabila bilder – sådana som kräver 
rörelseresursen och andra som klarar sig utan. Å andra sidan finns också två argument emot 
antagandet att det skulle röra sig om åtskilda modaliteter. Dels utgör rörelseresursen en viktig 
faktor för helhetsupplevelsen av spännet med dess rundfigurer och relieffigurer (inte minst 
med tanke på att vissa element kan ligga i det fördolda). Dels är det ett rimligt antagande att 
spännets samlade budskap uppstod ur samspelet mellan stabila och multistabila figurer. Där-
för anser jag det som det skäligt att tala om figurknoppspännets säregna fixeringsbildmodalitet 
som uppstår av kombinationen mellan rörelseresursen och den multistabila bildresursen. 

Sändare och mottagare 
En av målsättningarna med resursanalysen är att klarlägga dynamiken mellan sändare och 
mottagare. Analysen visar att många figurknoppspännen formgavs för fyra potentiella 
målgrupper: 

- Mänskliga iakttagare med hög mediekompetens som genomskådade att det ligger i 
betraktarens förmåga att manipulera fixeringsbildernas förvandlingar och som därför 
kunde närma sig spännemediet på ett lekfullt sätt. Dessa mottagare uppfattade troligen 
smeden (eller dess beskyddare)1602 som sändaren till figurknoppspännets bildbudskap. 

- Iakttagare som ägde en lägre grad av mediekompetens. Dessa personer associerade 
bildernas förvandlingar till figurknoppspännets agens och kände sig bundna till de visu-
ella yttrandena. Med detta menas att de levde i en kultur som likställde skapandet av bil-
der med fullbordade handlingar,1603 vilket ledde till tron att de påverkades av dessa, obero-
ende av om de så önskade eller ej. Dessa människor ägde en större benägenhet att leta 
sändaren till spännets bildbudskap bland högre makter eller hos själva föremålet. 

- Djur med låg mediekompetens som påverkades på liknande förutsättningar av 
figurknoppspännets agens, om än bara i vikingatidens föreställningsvärld.1604 

- Iakttagare i form av personer, djur och andra icke-mänskliga väsen vilka utmärkte sig ge-
nom någon form av övernaturlig synförmåga som satte dem i stånd att observera bilder 
som råkade vara otillgängliga för normalbegåvade betraktare, antingen eftersom de

                                                 
1602 Jfr Kap. V:3,159–160 om beskyddaren som konstverkets indirekta upphovsperson. 
1603  I likhet med det talade ordet. Jfr Kap. IV:1, 78 om ord, bild och handling. 
1604 Jfr Kap. IV:1, 82‒84 om djurornamentik som imiterande magi. 
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Lista 3. Enkelstegiga nykenningar som dechiffreras utifrån ett heiti1605 – återgivna tillsammans med sin underlig-
gande KENNINGSMODELL.1606 

 

1607 1608 

 placerats på gömda ställen eller eftersom de råkade vara för små för att ses på håll. Inom 
vikingatidens föreställningsvärld ägde dessa betraktare troligen olika grader av 
mediekompetens (precis som medlemmarna i de tre förutnämnda grupperna), vilket ledde 
till att de närmade sig fenomenet ”figurknoppspänne” med hela bandbredden av attityder, 
däribland lekfullhet, skräckblandad förtjusning eller ren förskräckelse.1609 

                                                 
1605  Kap. V:2, 124 om heiti. 
1606   Ibidem 128‒129 om kenningens grundschema. 
1607  Meissner 1921, 121. 
1608 Fritzner 2009. 
1609 Jfr det följande om djurornamentikens apotropeiska funktion: Kap. IV:2, 91 & VIII:1, 264.  
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Figurknoppspännets textfragment 
I ett tidigare sammanhang diskuterades en trycksak från 1700-talet som ter sig som rent 
gallimatias. Likväl åtnjuter författarens yttrande textstatus, eftersom det realiserades i ett kost-
nadsintensivt och långlivat medium och eftersom det platsar i en tidstypisk genre.1610 Parallel-
len till spännedekoren är iögonfallande. Även här valde olika sändare att yttra något i ett me-
dium som är såväl hållbart som kostnadsintensivt. Men hur ska vi placera smedens yttranden 
inom mediet ”figurknoppspänne” när vi inte känner till smyckesmedernas diskurstraditioner 
och när vi enbart äger en vag idé om deras budskap? Som tidigare framgått behöver arkeolo-
gen inte förstå budskapet bakom smedens visuella yttranden för att tillskriva dem textstatus. 
Avgörande är istället forskarens förmåga att påvisa att respektive yttrande ägde en kulturellt 
kvalificerad intentionalitet. Detta gör man lämpligen genom att identifiera tecken på att 
yttrandet i fråga rekontextualiserades.1611 Som framgått av min typologiska studie, går det att 
attribuera ett antal figurknoppspännen till två distinkta tillverkningstraditioner som beteckna-
des som fastlandstradition respektive Östersjötradition. Traditionerna i fråga representerar 
mot varandra avgränsade kontexter där olika smeder var verksamma.1612 Genom att granska 
huruvida olika smeder rekontextualiserade jämförbara yttranden blir det möjligt att yttra sig i 
frågan om textstatus. Granskningen kan med fördel inriktas på spännedekorens visuella 
förvandlingsaktioner. Dessa gestaltades nämligen med hjälp av intrikata 
fixeringsbildkompositioner som krävde ett bra mått av planering och eftertanke på smedens 
sida. Därmed avtar sannolikheten för slumpmässiga överensstämmelser mellan produkter från 
två tillverkningskontexter. De relevanta spännena härrör från fyra distinkta 
tillverkningstraditioner.1613 De uppvisar delvis sinsemellan avvikande projektionsytor som 
erbjuder olika förutsättningar för fixeringsbilder. Likväl visar kartläggningen (Tabell 13) att 
somliga smeder lyckades med konststycket att materialisera liknande yttranden. Dessa exem-
pel på rekontextualiserande ger vid handen att figurknoppspännets tillverkare tillhörde samma 
kommunikationsgemenskap och att de godtog och repeterade kollegornas yttranden. När man 
kombinerar kartläggningens resultat med figurknoppspännemediets relativa kostnad samt med 
bildmediets förmåga att bevara sändarnas yttranden till eftervärlden, har man identifierat till-
räckligt många skäl för att leka med tanken att spännedekoren utgör en egen genre. Detta 
innebär i förlängningen att yttranden som skapades med hjälp av figurknoppspännets 
fixeringsbildmodalitet äger status som potentiella texter. 

3. Ett logografiskt tolkningsförsök1614 

Under strecket framstår figurknoppspännets dekor som en snårskog av olika narrativ och sym-
boler, och det ter sig vanskligt för dagens betraktare att hitta någon röd tråd. I det följande 
presenterar jag ett hypotetiskt sätt att hitta en väg genom denna polysemiska labyrint. I sam-
band med det låter jag mig vägledas av en uppsättning tankefigurbaserade figurer och 
figurkombinationer som är kända från diktkonsten. Associationen till diktkonsten närs från två 
håll. Dels ligger det nära tillhands att högkvalitativa figurknoppspännen brukades inom 
samma socialkontext som skaldediktningen. Dels indikerade en ikonologisk bildanalys att 
smyckesmeden komponerade sina fixeringsbilder utifrån samma semantiska motsatsspänning 
som låter sig skönjas bakom vissa kenningar inom diktkonsten. Utgångspunkten för följande 
läsningar utgör antagandet att somliga bildfigurer låter sig uppfattas som piktogram med
                                                 
1610  Kap. VI:4, 205 om Den 145 Aars gamle norske Bondes Spaadom (Citat 17). 
1611   Ibidem 204‒206 om rekontextualisering.  
1612 Kap. VII:2, 237–240 om det traditionsöverskridande flödet av bildrelaterade designidéer. 
1613 Som fotnot 1612. 
1614  SPÄNNEDESIGN I FOKUS: Stora rundspännen med figurknoppar: Jämjö-A (App. III:1.2.27, Birkaserie II:B), 

Vestervang (App. III:1.2.44, Birkaserie II:B).  
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Fig. 32. Fågel (F) som representerar begreppsfälten DJUR & LUFT & NATUR; b. Sett ur 45 graders betraktningsvin-
kel: Antropomorf figur med snara kring halsen samt med ansiktshår, hängkäft, ovalspännedräkt och synlig tunga
(A-ah/h/o/sn/t) som representerar begreppsfälten DÖD & KULTUR & KVINNLIGHET & LAND & MANLIGHET &
MOTSTRÄVIGHET & MÄNNISKA & UTANFÖRSKAP. Rundspänne A från Jämjödepån (App. III:1.2.27). 
 
logografisk funktion. Med detta menas att de visualiserar verbala uttryck.1615 Antagandet stöds 
av omständigheten att figurknoppspännets fixeringsbildmodalitet fyller alla principiella förut-
sättningar för att skapa texter. Likväl gör följande logografiska tolkningsförsök inte några an-
språk på fullständighet eller slutgiltighet. 

Som första kompositionsprincip implementerar jag den enkla kenningen. Det äldre rundspän-
net från Jämjö återger en antropomorf figur med bl.a. snara kring halsen (Fig. 32–A-
ah/h/o/sn/t). Figurens huvud ingår i en kombination med en fågelfigur (Fig. 32–F). Avkod-
ningen av piktogrammet sker i två steg. Först förknippas den hängda bildfiguren med heitit 
                                                 
1615 Jfr Kap. II:1, 24 om hieroglyfer. 
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den hängde 

(Lista 2). I nästa steg utvidgas den aktuella tankebilden om ”den hängde” med fågelmotivet 
för att sedan översättas till verbalspråk. I så fall lyder läsningen: 

den hängdes fågel 

>Odens fågel 

vilket har välbelagda paralleller bland diktkonstens kenningar. Den gemensamma nämnaren 
mellan dessa kenningar ligger i omständigheten att de refererar till korpen och/eller örnen 
(Lista 2). Vid sidan av fågeln kombineras figuren med snaran med en antropomorf figur som 
bär på zoomorfa detaljer som låter sig uppfattas som logogram för Odensheitit grímnir. Utgå-
ende från tolkningen att figuren med snaran återger en hängd person, ligger det nära att 
verbalisera den aktuella kompositionen som 

den hängdes grímnir 

vilket finner sin litterära parallell i den enkelstegiga kenningen ”de hängdas grimnir” som be-
tecknar guden Oden (Lista 2). 

Ett annat exempel på en fixeringsbildkombination med potentiella paralleller inom 
diktkonsten finner vi på figurknoppspännet från Vestervang. Utgångspunkten för tolkningen 
ligger denna gång en vid en skäggprydd och yxviftande hjälmbärare (Fig. 21–A-ah/fr/hh/y). 
Med sin kombination av skägg och vapen faller bildfiguren i led med den schematiska skild-
ringen av hankönet ges i Snorri Sturlusons diktarlärbok (Citat 19). Den aktuella figuren tolka-
des förut som piktogram för Odensheitit ”hjälmbärare” (jfr Lista 2). Emellertid finner 
kombinationen ”hjälmbärare” och angreppsvapen inte någon känd motsvarighet inom 
diktkonsten. Därför är det motiverat att ta fasta på figurens attribut, vilket leder oss till verbala 
nykenningar som bildas utifrån kenningsmodellen KRIGAREN ÄR JÄRNVAPNETS ANVÄNDARE 
(Lista 4), däribland 

 
 
 
 

 
 Lista 4. Enkelstegiga nykenningar – återgivna tillsammans med sin underliggande KENNINGSMODELL.1606 

 
                                                 
1616  Meissner 1921, 383. 
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Lista 5. Tvíkentkompositioner bestående av olika nykenningar – återgivna tillsammans med sin underliggande 
KENNINGSMODELL.1606  
 

1617 1618 

stålvapnens viftare 

och 

stålvapnens användare. 

Intressant nog utgör nykenningarnas andra beståndsdel ”användare” (njótr) ett Odensheiti i 
sin egen rätt (Lista 2). Som konsekvens passar det att tolka verbaluttrycket (dvs. njótr stála; 
Lista 4) som 

stålvapnens Oden 

>krigare. 

Samtidigt förblir det en öppen fråga om detta är den slutgiltiga läsningen av verbalkenningen. 
                                                 
1617  Jfr Meissner 1921, 121. 
1618  Ibidem 147–148. 
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Vestervangspännets vapenbärare ingår i en fixeringsbildkombination med en fågel (Fig. 
19–F). Utgående från antagandet att hans vapenuppsättning anspelar till krigiska bedrifter, 
kan man förknippa bildkombinationen med kenningsmodellen KORPEN/ÖRNEN ÄR SLAGFÄL-
TETS FÅGEL. Tankemodellen ifråga verbaliserades åtskilliga gånger inom diktkonstens me-
dium (Lista 3). Vid sidan av fågeln ingår vapenbäraren också i en fixeringsbildkombination 
med ett reptilhuvud (Fig. 21–R-t). Kombinationern leder tankarna till kenningsmodellen 
SVÄRDET ÄR SLAGFÄLTETS ORM. Även den gav upphov till ett antal nykenningar (Lista 5). Ut-
över det ingår vapenbärarens yxa i en tredje fixeringsbildkombination med en blandfigur som 
består av en fågelkropp och ett landdjurshuvud (Fig. 19–BF[=F&LD]). Av allt att döma 
betecknade skandinaverna sådana fantasifigurer som ”vidunder” (gǫlkn). Och passande nog 
beskrev skalderna yxan som ”sköldens vidunder” – uppenbarligen med ledning i kenningsmo-
dellen YXAN ÄR SKÖLDENS BANE (Lista 5). Den mentala bilden som kenningen frammanar kan 
med fördel projiceras på Vestervangspännets bildyta – åtminstone under förutsättningen att 
betraktaren godtar rundspännets bottenplatta som projektionsyta för tankebildens rund-
sköld.1619  

Vestervangspännets vapenbärare ingår i en tredje fixeringsbildkombination med ett 
reptilhuvud. Kombinationen leder tankarna till verbala kenningar som ”stridens orm” och 
”stridens snok” som bildades utifrån kenningsmodellen SVÄRDET ÄR SLAGFÄLTETS ORM. Tolk-
ningen av figurkombinationen som visuell omskrivning för ett svärd för mig tillbaka till idén 
om att Vestervangspännets runda bottenplatta associeras till en sköld och i förlängningen till 
kenningsmodellen SKÖLDEN ÄR SVÄRDETS GÖMSTÄLLE1620 som gav upphov till verbala nyken-
ningar som ”sköldrandens orm”, ”sköldrandsorm” och ”sköldrandens ödla” (Lista 7).1621 

Efter att ha torgfört några tolkningsförslag som utgår från enkelstegiga kenningar, är det på 
tiden att ge sig i kast med kenningar som komponerats enligt tvíkentsprincipen.1622 Utgångs- 
punkten för min läsning är Vestervangsdekorens visuella figurkombination i form av en 

Citat 19 

                                                 
1619 Jfr det följande: Kap. III:5, 64–66 om samröret mellan tankebilder och materiell kultur; Kap. V:2, 124–128 

om tankebildmetaforen inom kenningskonsten; Kap. II:3, 39–40 om hur sköldens runda form kan användas 
som textintern projektionsyta vid framförandet av en ekfras.  

1620 Vilket troligen associerar till tankebilden om en fullt beväpnad krigare vars svärd sticker ut över sköldens 
rand. 

1621 jfr Meissner 1921, 154. 
1622 Jfr Kap. V:2, 129 om kenningsbaserade kompositioner.  
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Lista 6. Tvíkentskomposition bestående av en nykenning – återgiven tillsammans med sina underliggande KEN-
NINGSMODELLER.1606  

1607 618 

 

stridsberedd krigare (Fig. 21–A-ah/fr/hh/y), ett reptilhuvud med kluven tunga (Fig. 21–R-t) 
och en fågel (Fig. 19–F). Tillsammans leder dessa figurer tankarna till kenningen ”slag-or-
mens svan”, vilket är en omskrivning för korpen eller örnen (Lista 6). 

Som nästsista steg i min läsövning prövar jag spännedekorens kompabilitet med kenningar 
som blivit sammansatta enligt rekitprincipen.1622 Min utgångspunkt ligger återigen vid den 
nyss beskrivna triaden som kombinerar en krigare, en fågel och ett reptilhuvud. Inom ramen 
för fixeringsbildens figurkombination varvas dessa tre bildfigurer med ännu ett antropomorft 
huvud (Fig. 19–A-ah/k). Huvudet i fråga visar tecken på skelettering och leder därför tankarna 
till ett lik som befinner sig i ett stadium av framskridet sönderfall. Min associationskedja 
bestående av krigare, fågel, lik och reptil ligger i linje med kombinationen av tre kenningsmo-
deller som satte diktarfursten jarl Ragnvald1623 istånd att måla upp tankebilden om en ”slag-
hök-köttets snok” när han i själva verket åsyftade ett svärd (Lista 8). 

Vid sidan av mentala tvíkent- och rekitkompositioner är det slutligen också möjligt att an-
vända figurknoppspännets dekor som projektionsyta för ett flertal tankebilder som åsyftar en 
gemensam målterm. Vid denna övning rör sig djurornamentikens betraktare i samma tankeba-
nor som någon som är i färd med att dechiffrera en skaldevers som lagats enligt 
nýgjǫrvingsprincipen. Detta låter sig exemplifieras med hjälp av det äldre Jämjöspännet. 
Fixeringsbildkompositionen innehåller bl.a tre sorters bildfigurer som väcker associationer 
några välkända Odensheitin ‒ nämligen den hängde”,1624 den ”dubble”1625 och ”den 
maskerade” (jfr Lista 2). Därutöver kombineras de tre potentiella piktogrammen var för sig 
med ännu en bildfigur i form av en fågel. Figurkombinationerna leder tankarna till den nyss 
diskuterade kenningsmodellen KORPEN/ÖRNEN ÄR ODENS FÅGEL (Lista 3) som i så fall 
repeteras hela tre gånger på ett och samma figurknoppspänne. Nu bör man vara uppmärksam 
på det faktum att skaldekonsten inte har traderat någon ordagrann motsvarighet till denna 
visuella figurkombination. Samtidigt ger existensen av verbala nykenningar som ”den dubbles 
fiskgjuse” och ”den maskerades hök” (Lista 4) vid handen det har funnits vikingatida 
människor som borde ha varit istånd att komma upp med liknande bildläsningar som dagens 
arkeolog.  

4. Utredningsresultat avseende stödfråga 1 och 3 
Undersökningsstrategin i denna studie beskrevs i Kap. VI:1. STÖDFRÅGA 1 handlade om 
kreativa förutsättningar för designandet av figurknoppspännets bilddekor. Frågans kognitiva 
dimension behandlades delvis i Kap. VIII:1, närmare bestämt genom min ikonografiska 
                                                 
1623  Som fotnot 148 med norrönt namn och biografiska data. 
1624  Som Kap. V:2, 124 med fotnot 773. 
1625  Ibidem. 
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tolkning som syftade till att uppnå en principiell förståelse av bildfigurernas konceptuella 
konnotation, dvs. deras symboliska budskap.1626 Den visuella dimensionen av stödfrågan 
behandlades med hjälp av ännu en ikonografisk tolkning i samma avsnitt. Tolkningen foku-
serade på bildtecknens narrativa konnotation, dvs. bildberättelsen.1627 STÖDFRÅGA 3 handlar 
om olika sorters visuella yttranden som kan spåras i figurknoppspännets dekor. Den kognitiva 
dimensionen av frågan behandlades genom min sociosemiotiska resursanalys i Kap. VIII:1 
och VIII:2. Resursanalysen ägnade sig åt spörsmålet hur några av figurknoppspännets 
formgivare använde sig av dekoren för att förmedla sin version av verkligheten, för att möta 
mottagaren och för att ge struktur åt olika visuella uttrycksmedel – dvs. frågan om deras 
gemensamma bruk av visuella resurser uppfyller alla nödvändiga förutsättningar för att kunna 
skapa texter, åtminstone i princip. Den visuella dimensionen av stödfrågan behandlas på 
trefaldigt sätt. Dels genomförde jag ett ikonografiskt tolkningsförsök för spännedekorens 
bildsymboler och bildberättelser).1628 Dels identifierade jag enstaka bildfigurkombinationer 
som blivit rekontextualiserade. (Här avses bildbaserade yttranden som blev accepterade och 
repeterade av bildformgivare som var verksamma i åtskilda sociala kontexter; Kap. VIII:2). 
Dels genomförde jag ett logografisk tolkningsförsök för spännedekoren med hjälp av 
kenningbaserade figurkombinationer (Kap. VIII:3). 

Utredningen visade att en och samma fixeringsbild kan bära på semantiska motsatsspän- 
 
 
Lista 7. Enkelstegiga nykenningar – återgivna tillsammans med sin underliggande KENNINGSMODELL.1606  

1629 

                                                 
1626  Kap. VIII:1, 254‒259 om min konceptuellt inriktade bilddechiffrering.  
1627   Ibidem 259–263 om min narrativt inriktade bilddechiffrering. 
1628  Som fotnot 1626. 
1629  Ibidem 121. 
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Lista 8. Rekitkompositioner bestående av olika nykenningar – återgivna tillsammans med sin underliggande 
KENNINGSMODELL.1606  
1607 1630 1629 

 

ningar som uppenbarar sig när man analyserar spännedekoren med fokus på dess ideologiska 
signifikans. Motsatsspänningarna uppstår när betraktaren uppfattar fixeringsbildens enkelfigu-
rer som visuella symboler för kontrasterande begreppsfält.1631 Dekoren hos olika figurknopp-
spännen återger stundtals samma enkelfigurer och figurkombinationer, även när 
spänneexemplaren ifråga emanerar från olika tillverkningskontexter. Med andra ord 
rekontextualiserade olika smeder i dessa fall varandras yttranden.1632 Observationen tyder på 
existensen av en kommunikationsgemenskap kring fenomenet ”figurknoppspänne”. Den 
förbindande länken mellan kommunikationsgemenskapens medlemmar låg i deras benägenhet 
att tillskriva textstatus åt yttranden som formulerats med hjälp dekorens fixeringsbildsmodali-
tet. Samtidigt ligger smedernas exakta budskap för det mesta i förhistoriskt dunkel. Emellertid 
talar mycket för antagandet att de använde figurknoppspännet på ett polysemiskt sätt. Med 
detta menas att spännesmedernas texter rymde olika lager av betydelser.1633 En potentiell 
betydelsenivå är ikonografisk. Här anknöt spännesmederna eventuellt till mytologiska 
berättelser. Berättelserna återgavs i så fall med hjälp av bildbaserade symboler och multimo-
dala narrativ. En annan potentiell betydelsenivå är logografisk. Med detta menas att medlem-
marna inom figurknoppspännets kommunikationsgemenskap var i stånd att koda och avkoda 
spännets piktogram. Omständigheten att smyckesmedernas bildspråk tycks vara dechiffrerbar 
med hjälp av skaldernas språkbilder öppnar för den spännande frågan om fenomenet ”figur-
knoppspänne” föreställer ett textmedium som användes för att förmedla information av skal-
disk karaktär, närmare bestämt med hjälp av ett logografiskt skriftsystem. 

Övriga insikter 
Kognitiva aspekter 
Ett figurknoppspänne med fixeringsbilder kan liknas vid en interaktiv skulptur som frestar 
betraktaren att vrida och vända på det för att studera dekorens förvandlingar. Därför är det 
skäligt att tala om spännets agens. Spännet förfogar över en uppsättning egenskaper som 
appellerar till betraktarens kinestetiska sinnen. Fixeringsbildens multistabilitet innebär att den  
annars så statiska bildresursen fylls med liv och rörelse.1634 Som resultat av denna dynamise-
ring pendlar betraktarens varseblivning fram och tillbaka mellan olika tolkningsperspektiv. 
                                                 
1630  Meissner 1921, 116. 
1631 Som fotnot 1626. 
1632 Jfr Kap. VIII:2, 272 om rekontextualiserandet av bildmässiga yttranden. 
1633 Jfr ibidem, 92 om kopplingen mellan betraktarperspektiv och betydelselager. 
1634 Kap. VIII:2, 268 om figurknoppspännedekorens narrativ.   
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Vår tids neurologiska forskning ger vid handen att skiftet i betraktarens varseblivning förutbe-
stäms av imaginära tankefigurer som är inbäddade i betraktarens minne.1635 

Kontextuella aspekter 
Analysen ledde till slutsatsen att vissa figurknoppspännen formgavs med tanke på fyra huvud-
sakliga målgrupper som ägde olika grader av mediekompetens. Den första gruppen består av 
mänskliga iakttagare med hög mediekompetens. Dessa kunde närma sig spännemediet på ett 
lekfullt sätt. Den andra gruppen består av mänskliga iakttagare med lägre mediekompetens. 
Dessa associerade bildernas förvandlingar till spännets agens och kände sig motsvarade 
bundna till spännets agens. Den tredje gruppen bestod av djur med låg mediekompetens som i 
vikingatidens föreställningsvärld påverkades på liknande förutsättningar av figurknoppspän-
nets agens. Den fjärde gruppen består av mänskliga betraktare och icke-mänskliga väsen som 
ägde någon form av övernaturlig synförmåga. I vikingatidens föreställningsvärld ägde dessa 
betraktare troligen olika grader av mediekompetens, vilket ledde till att de närmade sig 
fenomenet ”figurknoppspänne” med hela bandbredden av attityder, däribland lekfullhet, 
skräckblandad förtjusning eller ren förskräckelse. 

Visuella aspekter 
Sammantaget kan figurknoppspännets formspråk betecknas som naturstridigt. För det första 
befolkas dekoren av olika sorters blandfigurer. Bland dessa ter sig somliga naturstridigt i fråga 
om sina morfologier, andra i fråga om sina aktiviteter (t.ex. i form av en förvandlingar) och 
åter andra i båda avseenden. För det andra präglas bildresursen av en speciell 
kodningsorientering som riktar betraktarens uppmärksamhet mot bildkompositionens detaljer, 
samtidigt som helheten hamnar i bakgrunden.1636 För det tredje utgör den nyss nämnda stilise-
ringen förutsättning för bilddekorens flertydighet. Nu talar mycket för antagandet att 
kommunikationsgemenskapens medlemmar råkade vara medvetna om figurknoppspännets 
polysemiska potential. För medlemmar med ett intresse av logografiska läsningar, lade deko-
rens stilisering grunden för en tankeväckande flexibilitet. Som resultat kunde en och samma 
bildfigur användas som piktogram för vittskilda livsvärldsfenomen (t.ex. olika fågelarter). För 
medlemmar med ett intresse av ikonografiska läsningar skapade stiliseringen förutsättningar 
för fixeringsbildkompositioner. Dessa skapade ”narrativa nischer” som försåg dekorens 
betraktare med komprimerade versioner av samma sorts förvandlingsnarrativ som återkom-
mer på annat håll i den något senare litteraturen från norrön medeltid. 

 
                                                 
1635 Kap III, 66‒69 om bildvarseblivning och motivigenkänning. 
1636 Jfr det följande: Kap. IV:1, 80 om konstformernas detaljfokus; Kap. VIII:1–2, 265, 270 om bruket av den 

sinnliga kodningsorienterigen inom spännedekoren. 
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Den aktuella avhandlingen syftar till utveckla en teori som förklarar parallellerna mellan skal-
dens språkbilder och smyckesmedens bildspråk. Därför ligger det nära att översätta den dyna-
miska konceptualiseringsprocessen som ledde mig från rådata till teori, närmare bestämt med 
hjälp av en etablerad GT-modell (IX:1). Därpå följer en triangulering av undersökningskapit-
lens resultat. Trianguleringen genomförs i syfte till att identifiera potentiella cirkelslut och 
eventuella diskrepanser (IX:2). 
 
1. Teoribildningens dynamik 

Forskningsprocess 
Som framgått i Kap. I kan projekthistorien uppdelas i olika faser. Dessa anknyter i olika ut-
sträckning till datagrundad teoribildning. Fröet till den aktuella studien planterades tidigt. Re-
dan inom ramen för den första fasen1637 upptäckte jag figurknoppspännets potential att belysa 
hur djurornamentik överfördes mellan olika föremålskategorier.1638 Insikten fick åter aktualitet 
år 2005, då jag valde att göra figurknoppspännet till min utgångspunkt för en 
kategoriöverskridande typologisk studie. Under loppet av den nya projektfasen1639 granskades 
drygt femhundra arkeologiska föremål på sin lämplighet för mina aktuella frågeställningar. Av 
dessa underkastades ca. 120 föremål autopsier.1640 Datainsamlingsmetoden inom den föregå-
ende projektfasen begränsade sig till studium av föremålsfoton och analysteckningar inom 
arkiv och forskningslitteratur. Detta ändrades radikalt när jag fick tillfälle att genomföra egna 
autopsier på originalmaterialet. Mitt studium av bildbärande föremål öppnade för möjligheten 
att genomföra självständiga analyser av dekoren, men ledde också till ett förstärkt behov av 
metodutveckling.1641 Initialt bestod min datainsamlingsmetod av två parallella strategier. Dels 
handlade det om studiet av originalföremål med hjälp av digitalfotografi, handstödda mät-
ningar och mikroskopbaserade autopsier. Dels rörde det sig om kompletterande arkiv- och 
litteraturstudier. På konceptualiseringsnivå 3 implementerades sedermera 3D-laserskanning 
och virtuella spänneautopsier, vilket bäddade för nya forskningsfrågor. 

Benämning av indikatorer 
På den första konceptualiseringsnivån undersöktes inte bara figurknoppspännet i sina olika 
skepnader, utan också andra spännekategorier som associeras till figurknoppspännets grupp 
på mer eller mindre lösa grunder. Forskningshistoriken erbjuder några instruktiva exempel hur 
man analyserar en enskild föremålskategori i syfte att uppnå nya insikter om kronologiska, 
korologiska och sociala spörsmål. Likväl är kategoriöverskridande studier ovanliga inom vi-
kingatidsforskningen. I brist på direkta paralleller till min tilltänkta studie granskade jag där-
för materialet förutsättningslöst och samlade information om spännenas baksidor, bottenplat-
tor, dekor, fästanordningar, konstruktion, material, nål, nålfäste, proximalknoppar, punsmär-
ken, spännedelar, tappar, tillverkningsspår, slitage, tvärsnitt, vikt och ytbehandling. Sorteran-
det av informationen ledde till följande rudimentära begrepp: 

1) ”användning”, 

                                                 
1637  Kap. I:2, 8–10 om kontinuitetsfrågor i germansk djurornamentik.  
1638 Neiß 2000. 
1639  Kap. I:2, 10–17 om den aktuella studien samt föregående pilotstudier.  
1640    Ibidem 12‒14 om mina bildbaserade förstudier.  
1641 Jfr utredningarna i Kap. VII–VIII.  
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2) ”meddelande”, 

3) ”produktion”. 

Begreppsbildning 
På den andra konceptualiseringsnivån begränsade jag mitt strategiska urval till figurknopps-
prydda rundspännen med anknytning till Birkaserie II:A och B.1642 Sedan associerade jag olika 
figurknoppspännerelaterade fenomen på prov till begreppen ”arbetstidsindikator”, 
”kronologiindikator”, ”kvalitetsindikator”, ”proveniensindikator”, ”svårighetsindikator”, 
”tecken” och ”värdeindikator”. Denna begreppsjämförelse ledde till några grundade dyna-
miska koder: 

1) ”brist” och ”bruk” (utifrån begreppet ”användning”), 

2) ”index”, ”ikon” och ”symbol” (utifrån begreppet ”meddelande”), ”investering”, ”tillverk-
ningstradition”, 

3) ”vidareutveckling” (utifrån begreppet ”produktion”). 

Vid min personliga dialog med materialet slogs jag av att figurknoppspännets tillverkare ska-
pade multistabila bildkompositioner i form av fixeringsbilder som leder till att bildytan an-
vänds i största möjliga utsträckning. Detta beredde marken för mitt tankesprång att antalet 
bildfigurer per spänne utgör en mätbar kvalitetsindikator. Tankesprånget bäddade för två 
insikter. Dels insåg jag att det är nödvändigt att dela upp arkeologins vaga kvalitetsbegrepp i 
olika kvalitetsaspekter för att göra rättvisa åt vikingatidsmänniskans emiska perspektiv vid 
mötet med figurknoppspännets kommunikationsmedium.1643 Dels insåg jag nödvändigheten att 
bekanta mig med de kognitiva förutsättningarna för människans bildvarseblivning för att 
kunna kvalitetssäkra mina läsningar och för att bättre förstå mekanismerna bakom 
fixeringsbildernas förvandlingar.1644 

Mönstersökning 
På den tredje konceptualiseringsnivån bereddes marken för min dynamiska typologi. 
Utgångspunkten bildade min ikonologiskt motiverade utredning av figurknoppsprydda rund-
spännen med anknytning till Birkaserie II:A och B. Utredningen fokuserade på olika 
bildrelaterade designidéer och frågan om vilka förutsättningar som dessa utvecklades ur och 
hur de överfördes mellan olika spännen. I samband med utredningen uppdagades tre behov. 
För det första behövde jag alternativa tidmätare vid sidan av dekoren för att kunna seriera 
spännematerialet. För det andra behövde spännena uppdelas efter tillverkningstraditioner. För 
det tredje behövde jag attribuera enstaka spännen till potentiella målgrupper. Inom ramen för 
arbetsprocessen relaterades mina grundade dynamiska koder  till teoretiska koder1645 ur 
processfamiljen,1646 till teoretiska koder ur dimensionsfamiljen,1647 teoretiska koder ur 
typfamiljen1648 och teoretiska koder ur strategifamiljen.1649 Min därpå följande mönsteranalys
                                                 
1642  Som fotnot 1640. 
1643 Kap. VI:3, 187 om ikonografisk relevans. 
1644 Kap. IV:2, 92‒93 om kognitionsrelaterade undersökningsperspektiv. 
1645  Jfr Starrin & Larsson & Dahlgren 1991, 44–47. 
1646  Såsom ”faser”, ”stadier”, ”steg”, ”övergång”, ”sekvenser”, ”ordningsföljd”och ”kedjor”. 
1647  Såsom ”dimensioner” och ”avdelning”. 
1648  Såsom ”typ”, ”form”, ”slag”, ”stil” och ”genre”. 
1649 Såsom ”strategier”, ”mekanismer”och ”manipulering”. 
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Tabell 14. Trianguleringens referenspunkter samt referenspunkternas metodologiska fundament. 
 

       
 

  Nr Undersökning 

           1 Analys av bildbärarnas utveckling 
(Kap. VII:1–2, 211–237) 

     
 

        2 Analys av spännets potential som 
textmedium (Kap. VIII:1, 249–270)

          3 Attribuerande analys av bildbärarna 
(Kap. VII:2, 237–240) 

            4 Bildtolkning med konceptuell fokus 
(Kap. VIII:1, 250–253) 

            5 Bildtolkning med narrativ fokus
(Kap. VIII:1, 258–261) 

          6 Kartläggning av rekontextualise-
rade yttranden (VIII:2, 271–272)  

          7 Kvalitetsanalys av bildbärarna 
(Kap. VII:2, 240–242) 

              8 Logografiskt tolkningsförsök (Kap. 
VIII:3, 272–277) 
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av runda figurknoppspännen av silver bekräftade kodernas grundläggande användbarhet. Den 
teoretiska kodningen öppnade för möjligheten att avläsa följande mönster i spännematerialet: 

1) ”dekorutveckling” (utifrån mina dynamiska koder ”vidareutveckling”, ”ikon” och ”sym-
bol”, närmare bestämt med hjälp av teoretiska koder från process- och strategifamiljen), 

2) ”tillverknings- och verkstadstraditioner” (utifrån mina dynamiska koder ”index och ”till-
verkningstradition”, närmare bestämt med hjälp av teoretiska koder från dimensions-, 
process- och typfamiljen), 

3) ”kvalitet” (utifrån mina dynamiska koder ”brist”, ”index”, ”ikon” och ”symbol” samt 
”vidareutveckling”, närmare bestämt med hjälp av teoretiska koder från dimensions-, pro-
cess- och strategifamiljen), 

4) ”teknisk stratigrafi” (utifrån mina dynamiska koder ”brist”, ”bruk” och ”vidareutveck-
ling”, närmare bestämt med hjälp av teoretiska koder från dimensions-, process- och 
typfamiljen). 

Efter att ha klarlagt den relativa kronologin för sex figurknoppsprydda rundspännen med an-
knytning till Birkaserie II:A kunde jag följa dekorens utveckling steg för steg.1650 Analysen 
initierades i syfte att belysa förutsättningarna för dekoröverföring mellan spännen från samma 
tillverkningstradition. Därutöver beredde den marken för tankesprånget att smyckesmedens 
konstskapande associerar till skaldens konstskapande ‒ närmare bestämt i fråga om arbetssätt, 
mentalitet och bilduttryck. Tankesprånget initierades av tre insikter. Den första insikten här-
rörde från utvecklingsanalysen och handlade om att smedens arbetssätt präglas av två mot-
satta ambitioner. Å ena sidan trodde jag mig kunna skönja en strävan att återanknyta till 
etablerande bildteman, å andra sidan en ambition att överglänsa potentiella föregångare, bl.a. 
genom bruket av fixeringsbildsprincipen. Den gjorde det möjligt för smeden att länka ihop ett 
flertal bildidéer till alltmer komplexa kompositioner som betraktaren behöver dechiffrera i 
flera steg.1651 Den andra insikten härrörde från min ikonologiska analys av figurknoppspännet. 
Analysen handlade om att delar av spännedekoren låter sig tolkas med hjälp av mytologisk 
information som bevarats genom dikter med vikingatida rötter. Den tredje insikten härrörde 
från sysselsättningen med mekanismerna bakom människans bildvarseblivning och relaterade 
till omständigheten att den mänskliga hjärnan bearbetar fixeringsbilderna efter samma 
förutsättningar som tankebilderna som framkallas av skaldens kenningar.1652 

Det nyss beskrivna tankesprånget om associationen mellan smedens och skaldens 
konstskapande lyfte mig upp till den fjärde konceptualiseringsnivån. Här frågade jag hur 
associationen kan förklaras och hur den varierar i olika sammanhang. För detta ändamål 
utvidgades materialurvalet till föremålen som behandlats i denna bok.1653 Studiens syfte ligger 
i att ta fram en modell eller teori som kan förklara associationen. Arbetsfasen karakteriserades 
genom framväxten av avhandlingens forskningsfrågor,1654 det selektiva urvalet av ett passande 
studiematerial1655  samt  utvecklingen  av  ändamålsmässiga  metoder1656  för  att  besvara  nyss   

                                                 
1650 Jfr Kap. IV:3, 85 om Neiß 2009b. 
1651   Ibidem 93 med litteratur, om mina pilotstudier av fenomenet ”figurknoppspänne”. 
1652 Jfr det följande: Kap. III:5, 66‒69 om bildvarseblivning och motivigenkänning; Kap. V:2, 123‒134 om 

kenningar och heiti samt diktkonstens tabkebildkombinationer. 
1653 App. III:1 & III:2. 
1654 Kap. I:3, 17–18 om avhandlingens huvud- och stödfrågor. 
1655 Jfr det följande: Ibidem 12‒14; Kap. VI:2, 170 om mitt materialurval.  
1656 Jfr Kap. VI:2, 177–206 om min multimetodbaserade undersökningsstrategi. 
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Fig. 33. Resan uppför kunskapstornet enligt humanis-
ten Georg Reisch (1504). 

 

 
   

nämnda spörsmål. På så sätt beredde jag marken för en datagrundad teoribildning. Utgångs-
punkten för min teori är den aktuella kärnprocessen som yttrar sig i en rad paralleller mellan 
högkvalitativa figurknoppspännen. 

 Teorigenerering 
Som diskuteras i Kap. X pekar utredningarnas resultat i denna studie på en rad paralleller mel-
lan skaldens språkbilder och spännesmedens bildspråk. Parallellerna i fråga har en kognitiv, 
en kontextuell och en visuell dimension.1657 Som vi kommer att se, förklaras situationen bäst 
genom teorin att det är skäligt att associera djurornamentik med skaldediktning när den använ-
des inom ramen för vikingatidens idrottsideologi.1658  Nu skiljer sig min teori inte dramatiskt från 
olika idéer som kastats fram i det förflutna och som därför återges inom avhandlingens forsk-
ningshistoriska del.1659 Men till skillnad från de allra äldsta arbeten som utkom i ett tidevarv 
då materialet med djurornamentik var mycket mer begränsat, har jag haft möjligheten att 
backa upp min teori med en empiriskt grundad studie. 

2. Triangulering 
Mitt studium av fenomenet ”figurknoppspänne” syftade till att utveckla en teori som förklarar 
parallellerna mellan skaldens språkbilder och smyckesmedens bildspråk i form av 
djurornamentik. I det följande ska jag kasta en titt på åtta utredningar som beredde marken för 
min datagrundade teoribildning. Trianguleringen syftar till att identifiera eventuella cirkelslut 
och diskrepanser i undersökningarnas resultat. UTREDNING 1, 3 och 6 avsåg en analys av 
spännenas utveckling, en attribuerande analys av dessa samt en kartläggning av bildmässiga 
                                                 
1657 Kap. X:2, 296‒303 om paralleller mellan spännesmedens bildspråk och skaldens språkbilder. 
1658  Kap. X:3, 306 om studiens resultat. 
1659 Kap. IV:1, 80‒84 om forskningshistoriken.  
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yttranden som blivit rekontextualiserade. I metodmässigt hänseende baserades alla tre på en 
kombination av bildläsningsvalidering och dynamisk typologi (Tabell 14 ‒ A & C). UTRED-
NING 2 syftade till att undersöka om figurknoppspännets säregna fixeringsbildmodalitet har 
potential att användas som textmedium. I metodmässigt hänseende byggde analysen på en 
bildläsningsvalidering samt en sociosemiotisk resursbruksanalys med fokus på 
fixeringsbildmodalitetens ideationella, interpersonella och textuella metafunktion (Tabell 14 ‒ 
A & F & G & H). UTREDNING 4 och 5 utmynnade i ett tolkningsförslag för figurknoppspän-
nets bildfigurer med fokus på deras konceptuella respektive narrativa konnotation. Tolkningen 
vilade på data som tagits fram genom kombinerade metoder, närmare bestämt en 
bildläsningsvalidering, en ikonografisk tolkning, en kognitiv kartläggning, en ortnamnsana-
lys1660 och en resursbruksanalys med fokus på bildtecknens ideationella metafunktion (Tabell 
14 ‒ A & B & E & F). UTREDNING 7 avsåg en kvalitetsanalys av figurknoppspännet som är 
beroende av en bildläsningsvalidering (Tabell 14 ‒ A). UTREDNING 8 i form av ett logografiskt 
tolkningsförsök för figurknoppspännets bildspråk vilade på kombinationen av en 
bildläsningsvalidering, en ikonografisk tolkning, en kognitiv kartläggning med hjälp av be-
greppsintegrationsteorin samt en sociosemiotisk resursbruksanalys med fokus på spännemedi-
ets ideationella, interpersonella och textuella metafunktion (Tabell 14 ‒ A & B & D & F & G 
& H). 

Resan uppför kunskapstornet 
Analysen av forskningsprocessen visar med all önskvärd tydlighet att alla mina utredningar 
vilar på en och samma motividentifiering (Tabell 14 ‒ A). Likväl ger denna gemensamma ut-
gångspunkt inte några skäl för att avfärda deras resultat som cirkelslut. För det första ligger 
det i sakens natur att forskaren använder sina egna sinnen för att undersöka bildkonstverk. För 
det andra är det legitimt att nutidsmänniskan tar stöd i sina personliga upplevelser och 
erfarenheter när hon ställs inför uppgiften att analysera bilder från en förliden kultur.1661 För 
det tredje vilar mina bildidentifikationer inte på oreflekterade upplevelser, utan de 
kvalitetssäkrades i största möjliga mån med hjälp av en valideringsmetod.1662 Den av mig ut-
vecklade undersökningsstrategin kännetecknas av en underliggande cirkelrörelse. Samtidigt 
medför studiens GT-baserade upplägg att jag drar dessa cirklar på olika konceptualiseringsni-
våer. Deduktionens väg i min studie kan med fördel beskrivas genom metaforen om filosofens 
resa uppför ett torn som rymmer olika kunskapsnivåer. I den klassiska varianten av metaforen 
öppnar läskunnigheten portalen till grammatiken som intar tornets bottenvåning. Under sin 
livslånga resa upp genom kunskapsbyggnaden passerar filosofen sedermera olika 
kunskapsgrenar, såsom retorik, astronomi och filosofi för att slutligen nå upp till metafysiken 
i tornets tornets tornets topp (Fig. 33). I min uppdaterade version av den klassiska metaforen 
(Fig. 34) öppnades kunskapstornets port istället genom min valideringsmetod för bildläs-
ningar (A) som bygger på kombinerade insikter från bildsemiotik, fenomenologi och 
gestaltpsykologi. Vid den första anhalten på min kunskapsresa genomförde jag två sorters 
typologiska analyser som syftade till att kartlägga spännedekorens successiva utveckling (1) 
och att attribuera spänneexemplar till olika tillverkningstraditioner (3). Förutsättningen för 
dessa två analyser skapades genom mina valdideringsmetod för bildläsningar (A) och en 
typologisk analysmetod som tar hänsyn till de hantverksprocesser som alstrat mitt 
spännematerial (C). Utöver det tog jag fram ny information om förutsättningarna för smedens 
bildskapande genom att kombinera resultaten av min utvecklingsanalys (1) med resultaten av
                                                 
1660  Som föregick den aktuella studien; jfr Kap. IV:2, 90 inklusive litteratur, om mina pilotstudier av fenomenet 

”figurknoppspänne”. 
1661  Kap. III:5, 68‒69 om fenomenologi. 
1662  Som fotnot 1652. 
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Fig. 34. Resan genom kunskapstornet som metafor för mitt studium av fenomenet ”figurknoppspänne”. Valide-
ringsmetoden för bildläsningar erbjuder nyckeln som öppnar porten. Under sin resa uppför tornet bygge

rundersökaren successivt på en egen trappa bestående av olika analysresultat. I enlighet med informerad GT präg-
las arbetets gång av en cirkelrörelse mellan olika metoder med avvikande teoribakgrund. På så sätt uppstår en
struktur som påminner om den hermeneutiska spiralen. Den högsta kunskapsnivån inom ämnet ligger dock än så
länge utanför vårt räckhåll. (Siffror relaterar till olika analyser, bokstäver till olika metoder; jfr Tabell 14).  
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min kvalitetsanalys (7). Själva kvalitetsanalysen baserades helt och hållet på spännexempla-
rens ikonografiska signifikans, som beräknats med stöd i min valideringsmetod för bildläs-
ningar (A). Som resultat av min kombinerade analys befästes intrycket från mina pilotstudier 
att designprocessen som gett upphov till smyckesmedens bildspråk liknade designprocessen 
som gett upphov till skaldens språkbilder. Vid nästa anhalt på min resa uppåt i den imaginära 
kunskapsbyggnaden påbörjade jag min analys av spännesmedens bildspråk med hjälp av en 
sociosemiotisk resursanalys (F) som skulle omfatta tre steg. Analysens initiala steg syftade till 
att få klarhet i frågan om vilka semiotiska resurser som spännets formgivare använde för att 
formulera sina beskrivningar av verkligheten (dvs. den ideationella metafunktionen). På så 
sätt blev jag varse ett antal konceptuella bildfigurer och aktionsprocesser inom 
spännedekoren. Men för att kunna ta itu med de två övriga metafunktionerna måste jag 
komma underfund med bilddekorens potentiella budskap. Utmaningen bemöttes på 
kunskapsresans nästa anhalt, närmare bestämt med hjälp av bildvetenskapens ikonologiska 
metod. Själva bildtolkningen byggde dels på min tidigare upptäckt att spännesmeders 
arbetssätt liknar skalders arbetssätt, dels på resultaten av en ortnamnsanalys som genomförts i 
en av mina pilotstudier (E) och som pekar på ett samröre mellan spännesmeder och 
representanter av vikingatidens elit. Som konsekvens av mitt vägval tolkades 
figurknoppspännets bildhändelser som representationer av mytologiska narrativ (4) och 
figurknoppspännets konceptuella bilder som symboler som ägde såväl en mytologisk 
signifikans (dvs. på den ikonografiska tolkningsnivån) som en ideologisk signifikans (dvs. på 
den ikonologiska tolkningsnivån; 5). Min kartläggning av bildsymbolernas ideologiska bud-
skap skapade förutsättningarna för att återuppta min påbörjade resursanalys med fokus på 
spänneresursernas interpersonella och textuella metafunktioner. Med detta menas, för det för-
sta, frågan hur formgivarna använde figurknoppspännets resurser för att möta bildbudskapens 
mottagare (G) och, för det andra, frågan hur man använde spännets resurser för att ge struktur 
åt andra resurser (H). Den sistnämnda analysen har enbart kunnat genomföras med hjälp av 
resultaten från min tolkning av spännendekorens bildsymboler. Av allt att döma associerade 
man olika bildsymboler med olika kognitiva begreppssfärer vilka uppfattades som varandras 
motpoler. Genom att använda sig av fixeringsbildskombinationer kunde smyckesmeder skapa 
ett ramverk för att synliggöra den motsatsspänning som uppstår när man kombinerar motstri-
diga fenomen. Allt som allt ledde min tredelade kartläggning av metafunktionerna fram till 
insikten att figurknoppspännets resurser användes som textmedium. Detta ledde mig vidare 
till frågan om spännets formgivare tog vara på denna potential. För att erhålla ett svar genom-
förde jag en kartläggning av sådana bildbudskap som repeteras inom olika semiotiska kontex-
ter (2). Förutsättningen för att skilja mellan kontexterna hade redan skapats i början av min 
kunskapsresa, närmare bestämt genom mina försök att attribuera spännen till olika 
tillverkningstraditioner (3). Kartläggningens resultat tyder på en viss benägenhet bland sme-
derna att repetera och variera varandras bildbudskap även om man råkade vara verksam inom 
olika kontexter. Insikten att vikingatidens spänneformgivare ägnade sig åt denna form av text-
produktion banade vägen för ännu ett kliv uppför kunskapstornet – som kom att genomföras 
genom ett logografiskt tolkningsförslag. Tolkningsförslaget ägde rum vid den näst sista anhal-
ten på min kunskapsresa och innebar att jag gjorde ett anal att försök ”läsa” dekoren hos ett 
fåtal figurknoppspännen med hjälp av skaldiska tankefigurer och kenningbaserade 
kompositionsregler (8). Den preliminära slutpunkten för min resa uppför kunskapstornet sätts 
i bokens avslutande kapitel. Där formulerar jag nämligen en egen teori om vikingatidens 
djurornamentik. Teorin syftar till att förklara parallellerna mellan diktkonst och bildkonst, 
vilka framkommit inom ramen för min multimetodbaserade undersökning av fenomenet 
”figurknoppspänne”.1663 
                                                 
1663 Kap. X:3, 306 om teorin som tagits fram genom denna studie.  
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Kapitlet inleds med en diskussion av parallellerna mellan smyckesmedens djurornamentik och 
skaldens dikter (VIII:1) som jag kunnat identifiera inom ramen för mina undersökningar av 
fenomenet ”figurknoppspänne”. I anslutning diskuteras tre potentiella förklaringar för 
parallellernas existens (VIII:2). Kapitlet avrundas med min teori som utvecklats inom ramen 
för denna studie samt med några reflektioner kring den ideologi som befrämjade skapandet av 
intrikata dikter och lika intrikata figurknoppspännen (VIII:3). 

1. Paralleller mellan bildspråk och språkbilder 
Språk kan uttryckas både i tal och i skrift. Under 1100-talet ondgjorde sig Bernhard av Clair-
vaux över omständigheten att somliga munkar hellre läser djurornamentik än sina böcker. 
Dock förblir det oklart hur mötet mellan modaliteterna gestaltade sig enligt dåtidens praktik. 
Fungerade djurornamentiken som bildskrift, eller sökte munkarna snarare efter en verbal 
berättelse som ledsagade dem genom djurornamentikens snårskog?1664 Medeltiden har 
efterlämnat några föremål som kombinerar djurornamentik med korta dikter.1665 Objekten i 
fråga härrör från en epok då västerlandets diskurser ännu inte dominerades av skriftspråkets 
konventioner. Därför fungerar ord och bild i dessa fall snarast som likaberättigade resurser 
som kombinerades för att förmedla ett budskap. Även vikingatidens djurornamentik har vid 
upprepade tillfällen associerats med diktkonst. Under djurornamentikens långa 
forskningshistorik analyserade olika generationer av forskare ett mångfacetterat 
undersökningsmaterial utifrån frågeställningar som förefaller lika varierat som deras material. 
Många av dåtidens frågeställningar äger fortfarande relevans.1666 Vikingatida figurknoppspän-
nen är speciella i så måtto att de utgör en liten och relativt enhetlig materialgrupp som blåser 
nytt liv i gamla forskningsfrågor. Samtidigt väcker materialgruppen nya spörsmål som leder 
oss till vita fläckar på den arkeologiska forskningskartan. Med detta menas att hävdvunna teo-
rier inte räcker till för att förklara vissa observationer. Utifrån liknelsen om de sex blinda som 
försöker komma underfund med det okända fenomenet ”elefant”,1667 bestämde jag mig för att 
närma mig fenomenet ”figurknoppspänne” från olika håll, närmare bestämt genom att kombi-
nera vittskilda metoder som en gång i tiden utvecklats inom forskningsdiscipliner med olika 
teoretiska bakgrunder. Min empiriska datainsamling enligt denna multimetodprincip syftade 
till att generera en ny teori som förklarar parallellerna mellan smyckesmedens bildspråk med 
skaldens språkbilder. Metodologin tål att beskrivas som informerad GT, dvs. en variant av 
grundad teori som använder etablerade teorier som ögonöppnare för sådana mönster inom 
materialet som än så länge legat utanför forskningens synfält. Eventuella motsägelser som 
uppstår genom att kombinera olika metoder uppfattas inte som en belastning, utan som en 
potentiell grogrund för tankesprång som leder undersökningen in i nya banor. 

Den aktuella studien initierades i enlighet med nyss beskrivet teoribildningssyfte. Sålunda 
undersökte jag fenomenet ”figurknoppspänne” i förhoppning om att identifiera paralleller 
mellan smyckesmedens bildspråk och skaldens språkbilder och att förklara deras existens.1668 
Inom ramen för min djupdykning inom ämnet uppdagades inte bara en rad kognitiva, 
kontextuella och visuella paralleller mellan konstgrenarna utan också vissa diskrepanser. Där-
för faller det sig naturligt att uppdela den avslutande utvärderingen i fyra motsvarande avsnitt. 
Utgångspunkten för följande redogörelse är frågan hur studiet av fenomenet ”figurknopp-
spänne” påverkar den preliminära bilden av förhållandet mellan skaldens och smedens hant-

                                                 
1664 Kap. II:2, 25 med Citat 1. 
1665   Ibidem 29‒31, 34 samt Kap. VI:4, 204 om tituli.  
1666 Kap. IV:1, 73‒84 om olika undersökningsperspektiv inom forskningshistoriken. 
1667 Kap. III:1, 49‒53 om datagrundad teoribildning.  
1668 Kap. I:3, 17–18 om studiens huvud- och stödfrågor. 
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verk under vikingatiden som kommit fram inom ramen för min forskningshistoriska utvärde-
ring i Kap. V:4.1669 

Kognitiva paralleller 
Med termen kognitivt avses i första hand aspekter av fenomenet ”figurknoppspänne” som står 
i en förbindelse med tankeprocesser. En första samfälldhet mellan diktkonstens kenningar och 
gjuthantverkets fixeringsbilder ligger i omständigheten att båda figurkategorier associerar till 
tankefigurer. Kognitionsforskningens resultat indikerar att bildvarseblivningen inte äger rum i 
ögat, utan i hjärnan. Betraktare av smyckesmedens bildfigurer blir inte varse dessa förrän det 
har skett en matchning mellan inlagrade grundmönster och den visuella information som 
kommer från ögat. Hjärnan är också i stånd att översätta verbal information till imaginära bil-
der, t.ex. när en skald appellerar till publikens inre öga för att skissera en tankefigur.1670 Ken-
ningen och fixeringsbilden behöver stundtals dechiffreras i flera steg. Mitt logografiska tolk-
ningsförsök illustrerade hur en dechiffrering av figurknoppspännets potentiella logogram kan 
verkställas med ledning av sammansatta tankefigurer som har lämnat sina spår inom diktkons-
ten.1671 Figurknoppspännet äger kinestetisk agens. Med detta menas en uppsättning egenskaper 
som appellerar till användarnas kinestetiska sinnen. Det ligger nära till hands att tala om en 
interaktiv skulptur som frestar betraktaren till att vrida och vända på den och att studera 
bildfigurernas förvandlingar. Även skaldens ekfraser appellerar stundtals till samma sinnen 
och skapar därigenom synestetiska fenomen. Ett exempel är dikten Øxarflokkr som suggererar 
fram för lyssnarna att de håller en imaginär yxa i handen för att skärskåda den.1672 Många ken-
ningsmodeller innehåller en symbolisk motsatsspänning. Med detta menas att vikingatidens 
åhörare uppfattade källtermen och bestämningsordet inom kenningen på ett symboliskt plan 
som oförenliga motpoler. När skaldens kenningar beskriver ett landbundet livsvärldsfenomen 
(t.ex. i form av ett hus) med hjälp av ett vattenbundet livsvärldsfenomen (t.ex. av ett skepp), 
skapas en fascinerande tankebild där publikens inre öga flackar fram och tillbaka mellan käll- 
och målterm. En liknande motsatsspänning uppstår när smedens fixeringsbilder parafraserar 
ett landbundet fenomen (t.ex. i form av en människa) med hjälp av ett livsvärldsfenomen som 
associeras med luften (t.ex. i form av en fågel).1673 Emellertid har jag inte identifierat någon 
motsvarighet till den antitetiska kompositionsprincip som andra forskande trodde sig kunna 
skönja inom den anglosaxiska djurornamentiken.1674 

Kontextuella paralleller 
Termen kontextuellt såsom jag använder begreppet i avhandlingen avser i första hand aspekter 
av fenomenet ”figurknoppspänne” som associerar till mänskliga relationer. Äldre forskning 
kring skaldekonst och gjuthantverk renodlade hypotesen att eliten använde alster från båda 
konstgrenar som brickor i det sociala spelet. Resultaten av min analys av figurknoppspännen 
underbygger detta i viss utsträckning, i synnerhet i fråga om praktfulla exemplar. 
Paradexemplet är Elécspännet1675 då det eventuellt bär på en protoheraldisk bildfigur (Fig. 
16a‒b) som i så fall refererar till en ledande personlighet i Gamla Rus som kan ha varit av 

                                                 
1669  Kap. V:4, 162‒163 om några preliminära paralleller mellan smyckesmedens bildspråk och skaldens 

språkbilder.  
1670  Jfr det följande: Kap. III:5, 67–68 om multistabila blandbilder som återges genom 

fixeringsbildkombinationer; Kap. V:2, 133 om imaginära blandbilder som manas fram av kenningar. 
1671  Kap. VIII:3, 272–277 om mitt logografiska tolkningsförsök. 
1672  Kap. II:3, 39 med Citat 4. 
1673  Kap. VIII:1, 252‒258 om min konceptuellt inriktade bilddechiffrering.  
1674   Ibidem 82 om Leyerles terori om ett samband mellan diktkonst och textilproduktion. 
1675 Eléc (App. III:1.1.23). 
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furstlig rang.1676 I Skandinavien, dvs. ursprungsområdet för fenomenet ”figurknoppspänne”, 
kunde några exemplar knytas på ortnamnsforskningens väg till potentiella stormannagårdar 
och i därmed till elitens sfär.1677 Allt som allt bidrog studiet av figurknoppspännet till insikten 
att fixeringsbilder utgjorde framför allt en del av elitens sfär. För att tillgodogöra sig smedens 
bildspråk behövde målgruppen utveckla den därtill erforderliga mediekompetensen; detta tål 
att jämföras med diktarpublikens mödor att dechiffrera skaldens språkbilder. I denna aspekt 
påminner interaktionsmönstret mellan konstnär och publik om en gissningslek.1678 Emellertid 
kan det stundtals vara vanskligt att skilja mellan lek och ritual, både för nutidens och för dåti-
dens människor. För det första skapar både lek och ritual en social undantagssituation där gäl-
lande hierarkier upphävs. Därför inleds bådadera gärna med övergångsritualer. För det andra 
deltar olika personer som eventuellt har olika syn på aktivitetens signifikans. Somliga uppfat-
tar den som en trivialitet, som man deltar i för att traditionen krävde det. Andra tar den 
gemensamma aktiviteten på djupaste allvar. I samband med detta gäller det att påminna sig 
om omständigheten att vikingatidens samhälle tillräknade konstnärernas medium en annan 
status än vad vi gör idag. Ord och bilder upplevdes som handlingar med potential att påverka 
realiteten. Gemensamheten mellan diktarens språkbilder och smedens bildspråk låg i 
konstalstrens potential att skapa liminala upplevelser för publiken. Nu förknippas termen 
”liminal” traditionellt med religiösa ritualer (t.ex. vid övergången från ett livsavsnitt till ett 
annat). Men i själva verket infinner sig samma tillstånd i ett flertal sammanhang, däribland 
vid konstnärliga framföranden. I likhet med en religiös kulthandlings äger sådana aktiviteter 
förmågan att transportera publiken till en annan verklighet och att därigenom sätta igång en 
förändring. Under religiösa förtecken kan denna förändring få permanent effekt (t.ex. i anslut-
ning till övergångsriter). I lekfulla sammanhang (t.ex. skådespel eller tävlingar) brukar livet 
efteråt återgå till det normala. Tidigare forskning indikerar att skaldens säregna diktarspråk 
skapade en sfär bortom vardagen där liminala händelser ägde rum. Det har föreslagits att 
framförandet av dikter transporterade åhörarna till gudarnas och jättarnas hallar, ungefär som 
vid ett levande rollspel. Vid sidan av skaldespråket skilde sig även figurknoppspännets bild-
språk signifikant från de visuella upplevelser som vikingatidens vardag bjöd på. Därför ligger 
det nära till hands att argumentera för att skärskådan av figurknoppspännen skapade en ram 
för liminala upplevelser på samma sätt som en diktrecitation. Min sociosemiotiska analys av 
mediet ”figurknoppspänne” bidrar med förklaringar till varför vissa samhällsgrupper var extra 
benägna att tillskriva figurknoppspännet en övernaturlig agens. Å ena sidan riktade sig spän-
nets dekor till mänskliga iakttagare med hög mediekompetens. Dessa personer uppfattade 
smeden som bildbudskapens upphovsperson, och de var väl förtrogna med omständigheten att 
det ligger i betraktarens förmåga att manipulera fixeringsbildernas förvandlingar. Därför ägde 
de alla förutsättningar för att närma sig spännemediet på ett lekfullt sätt. Å andra sidan riktade 
sig bildbudskapen till iakttagare med lägre mediekompetens som associerade bildernas 
förvandlingar till figurknoppspännets agens och som därför kände sig bundna till bildernas 
potens. För dessa personer låg det nära tillhands att söka sändaren för budskapet bland högre 
makter.1679 Allt som allt behöver man räkna med möjligheten att elitens mediekonsumtion syf-
tade till mer än ren förströelse. Kanske kände sig somliga betraktare ”trollbundna” i ordets 
bokstavliga bemärkelse? Dessvärre erbjuder de norröna skriftkällorna inte några ledtrådar i 
denna fråga. Men de ger i alla fall vid handen att diktrecitationer inleddes med fraser som kan 
ha syftat till att transportera deltagarna ur tid och rum.1680 När det gäller konsumtionen av sme-
                                                 
1676  Kap. IV:2, 96–97 inklusive litteratur, om Elécspännet. 
1677   Ibidem 90‒91 inklusive litteratur, om mina pilotstudier av fenomenet ”figurknoppspänne”. 
1678  Kap. V:2, 126 om skaldediktning som gissningslek.  Jfr Kap. VIII:3, 272– 277 med mitt logografiska 

tolkningsförslag. 
1679  
1680  Kap. V:2, 122‒123 om liminala upplevelser. 

  Kap. VIII:2, 270–271 om spänndekorens målgrupper. 
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dens bildspråk är våra kunskaper ännu mer begränsade. Dock antyder åtminstone en episod 
inom Hreiðars þáttr1681 att premiären för smedens bilder skedde inom samma sociala forum 
som skaldedikten, dvs. under festliga förtecken och inför en större publik. 

Av allt att döma ivrade vikingatidens överklass för en ideologi som gick ut på att individen 
skulle driva sina personliga färdigheter till fulländning. I samband med det associerade ordet 
”idrott”1682 till två föreställningar. Den ena är ett mångsysslande med olika bedrifter, däribland 
smide och diktkonst. Den andra är ett tävlande som gick ut på att man skulle överglänsa både 
sig själv och andra.1683 Samtidigt reserverade man hederstiteln íþróttamaðr åt personer som 
föddes in i samhällets elit.1684 Nu förblir det en öppen fråga om det någonsin levde en smed 
som lyckades uppfylla alla förutsättningar för att göra anspråk på hedersbeteckningen. Likväl 
indikerar min typologibaserade analys av figurknoppspännenas dekorutveckling i Kap. VII att 
smyckesmeder befann sig i en pågående tävling mot sig själva och andra, dvs. samma driv-
kraft som utmärkte mönstergiltiga skalder.1685 Smeden behöver däremot utöva sitt hantverk på 
heltid för att kunna upprätthålla sina färdigheter. Med andra ord kan man i detta fall inte 
skönja någon omedelbar parallell i fråga om skaldens och smedens möjligheter att ha bisyss-
lor utanför den egna hantverksgrenen. Däremot är det rimligt att anta att många smeder för-
sökte diversifiera sig inom råmärkena för det egna hantverket. För det första kunde de satsa på 
en bred produktportfölj med diverse föremålskategorier. För det andra kunde de försörja sig 
genom att kombinera specialtillverkning av högkvalitativa beställningsverk med masstillverk-
ning av enklare smycken. Nu föreligger det en viss diskrepans mellan praktproduktionens 
dominans inom skriftkällorna och massproduktionens dominans i det arkeologiska materialet. 
Fenomenet ”figurknoppspänne” visar att det inte handlade om oförenliga verksamheter. Min 
typologiska attribution bekräftar misstanken att en och samma tillverkningstradition kunde 
alstra olika spännekategorier, som dessutom rankas olika i fråga om sin bildmässiga kvalitet. 
Detta tyder på en hantverksdiversifiering. Insikten om figurknoppspännets många skepnader 
utgör ett värdefullt korrektiv av produktionsbilden som tecknas av medeltidens författare. 
Dessa visade nämligen ett påfallande ointresse för den mindre uppseendeväckande sortens 
smide. Saxos skildring av den mobile mästersmeden Rofterus framstår snarast som undanta-
get som bekräftar regeln. Uppenbarligen uppfattades idén att sälja av förhandsproducerade 
smycken i väntan på ett uppdragsverk inte som det ideala arbetsupplägget för en mästersmed. 
Allt i allt förblir det en öppen fråga om 900-talets människor delade denna syn som dominerar 
den medeltida litteraturen. 

Samhället bedömde skaldens dikt som en hantverksprodukt, och samma sak gällde rimligt-
vis också för figurknoppspännet.1686 Vidare har jag kunnat skönja en gemensam 
tillverkningstradition – figurknoppspännets fastlandstradition1687 – som förenar olika kvalitets-
grupper, dvs. både potentiella uppdragsverk och massprodukter.1688 I mitt tycke framstår det 
inte alls som orimligt att vikingatidens människor likställde smedens fixeringsbildrika spän-
nen med skaldens kenningsdigra dikter och smedens fixeringsbildfattiga spännen med skal-
dens resterande brödfödor.1689 I förlängningen bäddar denna idé dels för möjligheten att man 
uppfattade figurknoppspännets tillverkare som en mångsysslare i samma klass som skalderna, 
dels för möjligheten att man uppskattade deras hantverksdiversifiering eftersom den gav en 

                                                 
1681 Kap. V:3, 139‒140 om premiären av Hreiðars zoomorfa silverfigur. 
1682   Ibidem 160 om vikingatidens idrottsideologi. 
1683  Jfr Kap. V:3, 139, 141, 160, 163 om íþrótt. 
1684 Kap. V:3, 160 om vikingatida smyckesmide. 
1685  Kap. VII:3, 244 om spännesmedernas tävlande.  
1686  Kap. V:2, 118–119 om diktkonst som hantverk.  
1687  Kap. VII:2, 240 om SPÄNNEGRUPP A. 
1688   Ibidem 240–242 om min kvalitetsorienterade analys av fenomenet ”figurknoppspänne”.  
1689  Som fotnot 1686 om skaldens bedrifter.  
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vag förnimmelse av idrottsmannamässig förfining. Det förblir emellertid en öppen fråga om 
alla befolkningsgrupper värdesatte den självständiga smeden i lika stor utsträckning. 
Skriftkällornas bild om hur idrottsidealet förverkligades inom smidet uppvisar luckor. Dessa 
fylls i viss utsträckning genom analysen av fenomenet ”figurknoppspänne”. Av allt att döma 
försökte vissa smeder leva upp till samhällets idrottsideal genom att tillverka högklassiga 
föremål med en intrikat dekor, genom att överglänsa äldre kompositioner och ‒ kanske ‒ ge-
nom att skapa sig en försörjningstrygghet med hjälp av massproduktion som garanterade ett 
visst oberoende av eliten. 

För att återgå till paralleller mellan skalden och smeden, så pekar mycket på att 
representanter för båda yrkeskategorier tillhörde den mobila befolkningsgruppen. Dessutom 
vet vi att vissa yrkesutövare tog sig ända till dagens Ryssland. I skaldens fall stöds denna 
association av dikter, runinskrifter och historieorienterad litteratur;1690 i smedens fall stöds 
associationen av hantverksprodukter, fantasiorienterad litteratur och eventuellt också av en 
runinskrift.1691 Analysen av Elécspännet visade på möjligheten att en eller enstaka representan-
ter för figurknoppspännets Östersjötradition arbetade på plats i dagens Ryssland.1692 För figur-
knoppspännets ursprungliga fastlandstradition saknas helt indikationer för liknande bedrifter. 
Å andra sidan finns indikationer på att människor i Österled sökte återskapa figurknoppspän-
nets fastlandstyp under ett senare tidevarv. Detta torde ses som tecken på ett antikvariskt in-
tresse. Intresset växte fram i förbindelse med överklassens nyfunna ”skandinaviska” identitet 
som i sin tur syftade till att legitimera elitens maktställning i relation till andra grupper på 
plats.1693 

I fråga om diktkonsten har det gjorts gällande att vikingatidens människor associerade 
skaldens konstskapande med en rad aktiviteter såsom avling, graviditet och förlossning som 
enligt dåtidens könsroller förknippades med den kvinnliga sfären. Detta kunde få konsekven-
ser för manliga skalder och deras status. Av allt att döma betraktade samhället beteendemöns-
ter som bröt mot etablerade könsnormer med skräckblandad förtjusning. Å ena sidan trodde 
man att gränsöverskridandet bäddade för övernaturliga förmågor. Å andra sidan äventyrade 
detta utövarens goda rykte.1694 Det finns indikationer på att smedens verksamhet kunde väcka 
liknande associationer. Tillverkningsexperimenten för ett figurknoppspänne gav upphov till 
hypotesen att smeden liknade sin metallgjutning vid amning, dvs. en distinkt kvinnlig 
syssla.1695 Om denna association stämmer, har vi funnit en ny parallell mellan smedens bild-
språk och skaldens språkbilder. Förutsatt att metallgjutning genomfördes av manliga smeder 
leder idén om ett samband mellan gjutning och amning till följdfrågan om det kan ha bidragit 
till associationen mellan smedsyrket och de mytologiska figurer som vi ser i den medeltida 
litteraturen. 

Spörsmålet om den yrkesmässiga relationen mellan vikingatidens skalder, smeder och de-
ras respektive beskyddare är redan utförligt diskuterat i kapitel V.1696 Frågan är nu hur fenome-
net ”figurknoppspänne” kan placeras i denna bild. Diskussionen kring smedens diversifie-
ring1697 är intimt förknippad med frågan om figurknoppspännets tillverkningsplatser och 
spännekategoriernas tilltänkta målgrupper. I fråga om figurknoppspännets fastlandstradition 
pekar ledtrådarna å ena sidan i riktning mot ett scenario där smeden producerade högkvalita-

                                                 
1690  Kap. V:2, 116–117 om skalddiktning i Österled. 
1691   Ibidem 133 med Citat 10 från Bödastenen. 
1692  Som fotnot 1676. 
1693 Kap. IV:2, 100 om spännena från Gnëzdovo (App. III:1.2.23 & App. III:1.2.24) som framstår som lokala 

rekonstruktioner av importerade förlagor i form av gammalt arvegods. 
1694 Solli 1998; idem 2002, 129. 
1695  Kap. IV:2, 95–96 om gjuttekniska anordningar som diande däggdjur.  
1696   Ibidem 120–122 & V:3, 159–160 om relationen mellan konstnär och beskyddare.  
1697 Kap. V:3, 150 om smyckesmedens diversifiering. 
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tiva spännen nära inpå eliten. Detsamma gäller för figurknoppspännets Östersjötradition.1698 
Inom den sistnämnda gruppen erbjuder Elécspännet ett instruktivt scenario hur smeden kunde 
använda sitt bildspråk i för att tilltala eliten ‒ i detta fall bl.a. med hjälp av ett protoheraldiskt 
emblem.1699 Samtidigt masstillverkades figurknoppspännen från fastlandstraditionen också i 
andra miljöer, t.ex. i Birka.1700 

Frågan om smedens uppdragsgivare leder vidare till den om ansvarsfördelningen mellan 
parterna. I fråga om den här aktuella spännegruppen finns det skäl att tro på den emanciperade 
smyckesmeden. Hos fenomenet ”figurknoppspänne” ligger den främsta utmaningen nämligen 
inte i att formge en finurlig dekor, utan att förankra dessa designidéer i en tillverkningsteknisk 
verklighet. I mitt tycke vore det därför kortsiktigt att reducera smedens roll till att materiali-
sera bildidéer som uppdragsgivaren har tänkt ut. För det första gällde det att säkerställa att 
spännets bildspråk lämpade sig för tredimensionell gjutning. För det andra fick man se till att 
dekoren inte fördärvades vid eventuella modifikationer av spännedesignen. Ett bra exempel 
för smedens djupa involvering i formgivningsprocessen ger fixeringsbilderna. De kräver en 
noga genomtänkt komposition, samtidigt som de lätt fördärvas när något går snett. Följaktli-
gen ligger det nära till hands att se varje figurknoppspänne som en produkt av tillverkarens 
tankemöda.1701 Allt som allt bäddar denna tillverkningsrealitet för en social situation som låter 
sig fångas med termen ”frihet under ansvar”. Med detta menas att smeden behövde fria hän-
der för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Samtidigt ingick det i uppdragsgivarens roll att 
godkänna eller att förkasta smedens hantverksbragd. Om tankegången stämmer, föreligger 
ännu en parallell till förhållandet mellan vikingatidens skalder och deras uppdragsgivare.1702 
Men som den tidigare diskussionen kring uppdragsgivarnas roll visade,1703 finns det föga skäl 
att tro att ett sådant upplägg skulle ha minskat uppdragsgivarnas anseende. När allt kommer 
omkring var det beskyddarens stöd av skalden respektive smyckesmeden som möjliggjorde 
mästerverk inom respektive konstgren. Skaldernas översvallande hyllningar av olika härskare 
är talande vittnesmål i sammanhanget, och det ligger nära tillhands att undra om figurknopp-
spännets tillverkare uttryckte liknande hyllningar i bildform.1704 Tankarna leds här till några 
bildfigurer med ovalspännedräkt1705 och möjligheten att dessa var tänkta som visuella hyll-
ningar av smedens kvinnliga beskyddare. 

Visuella paralleller 
Analysen av figurknoppspännets dekor resulterar i ett flertal paralleller mellan skaldens språk-
bilder och smedens bildspråk. Min analys i kapitel VIII visar att spännedekoren realiserades 
genom en kombination av abstrakt och sinnlig kodningsorientering. Denna naturstridiga 
stilisering leder dels till att vissa kroppsdelar överbetonas. Dels skapar den förutsättningarna 
för fixeringsbildkompositioner. Smedens strategi att rikta betraktarens uppmärksamhet på en-
staka bildfigurer och deras kroppsdetaljer har en motsvarighet i skaldens diktkonst som får 
publikens inre öga att fokusera på konstverkets detaljer, medan dess helhet hamnar i bakgrun-
den.1706 Figurknoppspännets rundfigurer tillåter betraktaren att positionera sig själv fritt i rela-
tion till det avbildade, men hos relieffigurer varseblir betraktaren bildfiguren bara i det 

                                                 
1698  Kap. VII:2, 85 om SPÄNNEGRUPP G. 
1699  Som Kap. VIII:1, 296 med fotnot 1675. 
1700  Jfr Birka-C (halvprodukt till ett likarmat spänne, App. III:1.1.4, Birkatyp IV:A2 eller A3). 
1701  Eller bristen därav; jfr Kap. V:3, 152–154 om, smyckesmedens relevans för djurornamentiken. 
1702  Kap. V:2, 118–121 om skalden som uppdragstagare. 
1703  Som fotnot 1696.  
1704  Kap. V:2, 123–124 om hyllningsddikter.  
1705  App. V:1.1.8. om antropomofa bildfigurer med dräktdetaljer.  
1706  Jfr det följande: Kap. IV:1, 80 om konstformernas detaljfokus; Kap. VIII:1–2, 265, 270 om bruket av den 

sinnliga kodningsorienterigen inom spännedekoren.  
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återgivningsperspektiv som spännets formgivare lagt fast på förhand. Det bör noteras att som-
liga figurkategorier associeras med specifika återgivningsperspektiv.1707 Knappt hälften av alla 
bildmässiga representanter för det kognitiva begreppsfältet KULTUR1708 återges i någon variant 
av frontalperspektiv, vilket suggererar fram att de äger samma status som betraktaren. Vid si-
dan av denna säkra observation kan man skönja vissa tendenser inom figurknoppspännets 
bildvärld, även om dessa inte är statistiskt säkerställda. Exempelvis ökar frekvensen för 
grodperspektivet om man fokuserar på den lilla gruppen antropomorfa figurer som associerar 
till begreppsfältet DÖD. Av allt att döma möter betraktaren döden inom figurknoppspännets 
universum antingen på ögonhöjd eller i underläge. Däremot återges manliga representanter för 
begreppsfältet VILLIGHET gärna i profilperspektiv, vilket gör det möjligt för betraktaren att stu-
dera deras kroppar och tydligt markerade könsdelar utan att uppleva några genkrav i form av 
en mötande blick. Det är frestande att spekulera om ett orsakssamband med omständigheten 
att figurknoppspännet formgavs för en användargrupp bestående av kvinnor med heterosexu-
ella preferenser. Samtidigt förblir antalet för litet för att göra några generella tolkningar i fråga 
om ”den kvinnliga blicken.” Vikingatidsskaldens yrkesmässiga relation till kvinnor kan liknas 
vid en balansgång. Å ena sidan gällde det att inte skämma ut deras släktingar inför tredje part. 
Annars tvingades hela ätten att utkräva hämnd. Å andra sidan fanns det också sociala situatio-
ner där kvinnan kunde vänta sig en artig referens. Frågan är nu om samma sak gäller för figur-
knoppspännets tillverkare. Intressant nog lyser figurer med kvinnliga attribut inte helt med sin 
frånvaro inom figurknoppspännets dekor. Samtidigt uppträder de i återkommande fall inom 
ramen för fixeringsbildkompositioner, på samma sätt som alla figurer som blottar sina 
könsorgan. Mot bakgrund av denna situation är det frestande att konkludera att 
figurknoppspännenas tillverkare sökte göra potentiella referenser till kvinnor och deras 
sexuella intressen på ett diskret sätt. Föreligger alltså ännu en parallell till 
skaldediktningen?1709 Frågan kan inte besvaras med absolut säkerhet. Dels känner vi inte till 
tillverkarens sociala kön.1710 Dels är antalet bildfigurer med potentiellt könsindikerande 
signifikanter och attribut alltför litet för att träffa några tillförlitliga utsagor. 

Som resultat av den allmänna preferensen för frontalperspektivet och därtill associerade 
återgivningsperspektiv suggereras spännets betraktare återkommande att bildfigurerna söker 
ögonkontakt. Hos fixeringsbilderna leder kombinationen av ögonkontakt och kroppslig 
beskärning till en stegring av förbluffningseffekten. Om man lyckas dechiffrera fixeringsbil-
den konfronteras man med en bildfigur som sticker ut genom en kombination av krävande 
blick och påträngande närhet! Även inom diktkonsten spelade förbluffningseffekten en roll. 
Genom att använda sig av ett gåtfullt bildspråk lyckades en duktig skald med konststycket att 
driva upp spänningen för att sedan förbluffa sina åhörare med en ny helhetsbild.1711 I likhet 
med skaldepubliken måste figurknoppspännets betraktare träna sina sinnen för att lösa bildgå-
torna. Bl.a. behöver de komma underfund med de rörelsemönster som spännets formgivare 
tänkt ut. Men för detta måste man vara initierad i samverkan mellan figurknoppspännemediets 
semiotiska resurser i form av bildresursens multistabilitet och rörelse. Av allt att döma 
begränsades också antalet personer som exponerades tillräckligt ofta för bildmediet för uppnå 
insikten att det ligger i betraktarens förmåga att manipulera fixeringsbildens förvandlingar. 
Troligen saknade somliga vikingatida betraktare just denna mediekompetens, vilket ledde till 
att de levde i tron att det var själva spännet som bytte skepnad. Figurknoppspännets bildpro-

                                                 
1707  Kap. VIII:1, 262–263 om bruket av återgivningsperspektiv inom spänndekoren.  
1708  Jfr det följande om kognitiva djupstrukturer som ligger till grund för olika kulturella uttryck: Kap. III:5, 

64‒66, 128‒129. 
1709  Kap. V:2, 120 om bruket av skaldedikter inom den norröna hederskulturen.  
1710 Kap. V:3, 161–162 om kvinnors betydelse för smyckesmidet. 
1711  Jfr det följande om förbluffningseffekten inom respektive konstgren: Kap. I:2, 7; V:2, 130; VIII:1, 263.
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gram formgavs i första hand med tanke på mottagare som antingen kunde studera det på nära 
håll eller som antogs förfoga över en övernaturlig iakttagelseförmåga. Samtidigt är det rimligt 
att anta att det fanns vikingatida mottagare som såg sig föranledda att hålla sig på avstånd från 
figurknoppspännet och/eller dess bärarinna. För dessa betraktare borde det ha varit svårare att 
tillgodogöra sig respektive spännets bildprogram i dess helhet, och man kan spekulera kring 
frågan om spännedekoren formgavs på så sätt att utomstående ‒ om överhuvudtaget ‒ enbart 
skulle varsebli de största figurerna. Med tanke på källäget kommer vi aldrig kunna säga med 
absolut säkerhet vilka vikingatida samhällsgrupper som varseblev vilka bildfigurer. Likväl är 
det uppenbart att figurknoppspännets bilder riktade sig till en initierad 
kommunikationsgemenskap och ‒ eventuellt ‒ också till imaginära väsen med övernaturlig 
iakttagelseförmåga. Detta innebär ytterligare en parallell till vikingatidens skaldediktning.1712 

Skaldekonstens språkbilder kretsar kring en grupp högfrekventa syftningsord. Tillsammans 
bildar dessa ett slags skaldisk figurkanon. I likhet med det förfogar figurknoppspännets bild-
språk över bildfigurer och kombinationer därav som återkommer på ett flertal spännen.1713 På 
det ideationella planet, dvs. konstnärens beskrivning av sin verklighet, utmärker sig båda 
konstgrenar genom sin begränsade narrativitet. Hos smedens figurknoppspännen är det 
framförallt fixeringsbildernas förvandling som blåser en narrativ dynamik i den i övrigt rätt så 
statiska bildkompositionen.1714 Ett ikonografiskt tolkningsförsök med inspiration från 
konstvetenskapens ikonologi gör det möjligt att begripa några av figurknoppspännets 
bildfigurer med hjälp av verbala Odensheiti. En följdutredning av aktionsmönstret mellan 
dessa potentiella Odensrepresentationer visade att de ägnar sig åt samma sorts förvandlingar 
som deras litterära motsvarighet, dvs. asaguden Oden. Ett logografiskt tolkningsförsök tog 
utgångspunkten i idén att de bildmässiga Odensrepresentationerna tjänstgjort som piktogram 
för nyss nämnda Odensheiti. Detta öppnade för möjligheten att läsa figurknoppspännets bild-
språk med hjälp av skaldiska kompositionsregler.1715 Den litteraturvetenskapliga forskningen 
kring ekfrasen indikerar att diktare skapade narrativa nischer genom att associera tankebilder 
med syftningsobjektets plastiska tecken i form av olika material (t.ex. yxans guldinlägg i Ei-
nars dikt Øxarflokkr) eller allmänform (t.ex. sköldens rundning i dikten i Bragis dikt Rag-
narsdrápa).1716 Som parallell till detta förfogar även figurknoppspännen över visuella nischer i 
form av fixeringsbilder. Dessa lämpar sig som utgångspunkter för berättelsetrådar av mytolo-
gisk karaktär.1717 

Inom den bevarade bildkonsten från vikingatiden erbjuder figurknoppspännet några av de 
tydligaste exemplen på dåtidens vurm för naturstridighet. Några av dessa fenomen diskutera-
des förvisso inom forskningshistoriken med referens till andra materialgrupper.1718 Dock 
domineras den allra äldsta forskningen inom ämnet av anekdotiska exempel, vaga metoder 
och lösa associationskedjor, vilket sänker deras validitet. Min analys av figurknoppspännet 
vilar på ett väldefinierat metodologiskt fundament och utgör därför ett välbehövligt komple-
ment. Redan på 1950-talet utpekade filologen Hallvard Lie naturstridighet som den gemen-
samma nämnaren mellan vikingatidens bildkonst och diktkonst.1719 Dock lämnade hans 
association inte några nämnvärda avtryck inom senare generationers diskussioner då han för-
summade att stöda sin argumentation på några påtagliga exempel. Det skulle därför dröja 
                                                 
1712  Jfr det följande om konstverkens målgrupper: Kap:V:2, 122–123; VIII:2, 270–271.  
1713  Jfr det följande om konstgrenaranas figurkanon: Kap. V:2, 124; App. V:1; App. VIII–Tabell 1; Ibidem

Tabell 17. 
1714  Kap. VIII:2, 268 om spännedekorens narrativa bildspråk.  
1715  Kap. VIII:3, 272–277 om mitt logografiska tolkningsförsök. 
1716  Kap. II:3, 39 om tankestyrd ekfras.  
1717  Kap. IV:4, 280 om figurknoppspännets narrativa nischer. 
1718 Kap. IV:1, 80 om konstformernas naturstridighet. 
1719  Kap. II:3, 36 om Hallvard Lies teori att man uppfann versmåttet dróttkvætt för kunna formulera ekfraser på 

föremål med djurornamentik.  
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ända till 2010 tills Siv Kristoffersen visade den erforderliga klarsyntheten att associera 
fixeringsbilderna på folkvandringstida reliefspännen med termen nykrat1720 Hennes association 
framstår som välgrundad och överensstämmer i sak med tolkningslinjen som jag drev i mina 
pilotstudier om vikingatidens figurknoppspännen samt i den aktuella studien. Dock föreligger 
en viktig formell skillnad beträffande terminologin. Som framgått tidigare stod vikingatidens 
och medeltidens skalder på olika värdegrund. Det som uppskattades av den ena generationen 
fördömdes av nästkommande. Termerna nykrat och finngálknat utgör troligen medeltida 
nyskapelser som syftade till att brännmärka otidsenliga fenomen inom diktningen som barba-
riska. Samtidigt är det tveksamt att åtskillnaden mellan harmoniskt och barbariskt hade någon 
motsvarighet inom den vikingatida verkligheten. I stället talar mycket för att motsatsen mellan 
kompositionsreglerna nýgjǫrving och nykrat respektive finngálknat är en forskningshistorisk 
efterhandskonstruktion som saknar relevans för vikingatidens bildkonst. Som alternativ till 
Kristoffersens terminologi väljer jag därför den neutrala termen blandfigur som har både en 
visuell och en imaginär dimension.1721 Spännedekorens naturstridiga stilisering skapar 
förutsättningarna för fixeringsbildens förvandlingar vilka på ett ideationellt plan associerar till 
ett naturstridigt aktionsmönster.1722 Smedens multistabila blandfigurer finner sin motsvarighet 
i diktkonstens multistabila blandfigurer där publikens inre öga pendlar mellan några konkurre-
rande tankefigurer. Detsamma gäller för figurknoppspännets stabila blandfigurer som matchas 
av tankebilder som återger olika saker på samma gång. 

Diskrepanser 
Avslutningsvis är det på sin plats tala om skillnaderna. En diskrepans mellan skaldens 
språkbilder och figurknoppspännets bildspråk ligger på det visuella planet. I det förflutna 
gjorde bildforskare gällande att kvinnoframställningar på vendel- och vikingatidens bildbärare 
framstår som relativt passiva i jämförelse med mansfigurer och jämförde detta med situatio-
nen inom diktkonsten. Denna bild stöds emellertid inte av figurknoppspännets dekor. Även 
om det är långtifrån statistiskt säkerställt, är förhållandet här snarare det motsatta. Man kan 
fråga sig om avvikelsen från det järnålderns övriga bildmaterial beror på mitt begränsade 
materialurval eller på figurknoppspännets kvinnliga målgrupp – det aktuella spännematerialet 
ingick ju av allt att döma i kvinnodräkten.1723 

2. Potentiella förklaringar 
Sett med sociosemiotiska ögon kringgärdas mediet ”figurknoppspänne” av tre kontextuella 
sfärer. Dessa kan liknas vid lökens olika lager.1724 Längst inne finns själva objektet och i nästa 
lager spännets semiotiska kontext. Denna består bl.a. av fixeringsbildmodaliteten som någon 
person använde sig av att yttra något. Nästa sfär är figurknoppspännets interaktionella kon-
text. Denna konstitueras olika kommunikationsprocesser. Idén att bruka figurknoppspännets 
dekor för olika sorters yttranden uppstod troligen inte ur tomma intet. Istället förutsätter jag 
att tillverkarna reagerade på någon impuls utifrån. Sett i detta ljus kan man se varje spännede-
sign som ett led i en utdragen interaktionskedja. Figurknoppspännets tredje sfär är den 
praktikrelaterade kontexten. När allt kommer omkring förutbestäms människors val av speci-
fika kommunikationsmedier av en rådande praktik inom samhället.1725 För vikingatidens vid-

                                                 
1720 Kap. IV:1, 84 om Siv Kristoffersens teori om visuella nykrat inom djurornamentiken. 
1721  Kap. V:2, 132‒133 om en alternativ terminologi. 
1722  Jfr följande om spännedekorens kodningsorientering: Kap. VIII:1, 256 & VIII:2, 268. 
1723  Kap. I:2, 7 om mittspännen.  
1724  Med inspiration från Marco Bianchis resonemang. Jfr Kap. IV:1, 78‒80. 
1725 Jfr det följande: Kap. III:2, 58 samt VI:4, 204‒206 om sekundär kodning. 
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kommande betyder det att det fanns en grogrund för fenomenet ”figurknoppspänne”. Vid en 
sociosemitisk analys av vikingatidens figurknoppspännen är det principiellt motiverat att 
vidga textbegreppet genom att integrera spännenas interaktionella och praktikrelaterade 
kontextsfärer i analysen, åtminstone i den utsträckning som de kan rekonstrueras. Det beror på 
att sfärerna erbjuder värdefulla tolkningsnycklar för figurknoppspännets potentiella budskap. 
Samtidigt bör man påminna sig om lökmetaforens begränsningar. För figurknoppspännets 
vidkommande är sfärerna är inte klart åtskilda, utan det finns flytande övergångar. Genom att 
sätta ihop figurknoppspännets kontextuella lök igen och börja med dess semiotiska sfär har 
jag kommit åt fragment av interaktionskedjan som alstrade intrikata figurknoppspännen och 
dem bakomliggande praktikerna.1726 Den slutliga analysen av figurknoppspännet visade att det 
föreligger en relativt stor närhet mellan smide och diktkonst i kognitivt, i kontextuellt och i 
visuellt hänseende.1727 I det följande diskuteras tre potentiella förklaringar för parallellerna. 

Scenario 1 – Spännedekor som bildskrift? 
Figurknoppspännets kombinerade semiotiska resurser bildar en säregen fixeringsbildsmodali-
tet. Den bäddar för möjligheten att använda spännet som textmedium. Ett logografiskt 
tolkningsförsök utgick från hypotesen att somliga bildfigurer användes som piktogram för 
olika verbaluttryck. I sin tur öppnar detta för möjligheten att dechiffrera figurknoppspännets 
bildspråk med hjälp av skaldiska kompositionsregler. Kombinationen av nyss nämnda ledtrå-
dar föranleder frågan om figurknoppspännets dekor utgör ett logogrambaserat skriftsystem. 
För att kunna tala om en sådan bildskrift är det erforderligt att den modalitet i vilken yttrandet 
materialiseras uppfyller alla kriterier för skrift, dvs. ett lagringsmedium, en uppsättning av 
grafem och kända konventioner för återgivandet av ordens ömsesidiga relation.1728 Men när 
allt kommer omkring lever figurknoppspännet inte upp till de sista två kraven. Dels uppvisar 
dekoren enbart tecken på en begynnande kodning. Dels går det inte att skönja någon visuell 
struktur som speglar syntaktiska eller grammatikaliska sammanhang mellan dekorens poten-
tiella logogram. Förvisso identifierades multistabilitet som en organiserande princip  
för figurknoppspännets fixeringsbildmodalitet.1729 Men till slut ter sig förvandlingarna alltför 
oorganiserade för att uppfattas som en ”logogrammens grammatik”. Med detta sagt kan det 
förvisso inte uteslutas att min begränsade undersökningsfokus har lett till att jag missat 
teckenkategorier med grammatikalisk vägvisarfunktion.1730 I avvaktan på kompletterande 
följdstudier framstår dock idén om figurknoppspännets dekor som bildskrift som spekulativ. 

Scenario 2 – Spännedekor som resurs för ekfraser? 
Vår västerländska kultur är i mångt och mycket logocentrisk. Som konsekvens begränsas vårt 
bildbruk för det mesta till yttranden som låter sig realiseras helt och hållet genom skriftspråk. 
Samtidigt visar sociosemiotisk forskning att språkmodalitetens överordning i förhållande till 
bildmodaliteten inte är någon naturlag.1731 Inom andra kulturer skapar man multimodala texter 
där verbal- och bildspråket samverkar som komplementära modaliteter. Här begränsas bildens 
roll inte till att spegla det som sägs, utan bilden levererar icke-verbal information som budska-
pets mottagare behöver för att ta till sig sändarens budskap.1729 De samlade parallellerna mel-
lan smyckesmedernas figurknoppspännen och skaldernas dikter talar för en kulturell praktik 

                                                 
1726 Jfr följande: Bianchi 2010, 42‒44; Kap. III:2, 56‒58, 78‒80   om sociosemiotik. 
1727 Kap. VII:3 & VIII:4, 242–244, 277‒280 om resultaten av mina spänne- och bildbaserade utredningar.  
1728 Jfr Kap. II:2, 24 om skriftsystem. 
1729 Kap. VII:1 265‒268 om spänneresursernas textuella metafunktion. 
1730 Jfr Kap. VI:4, 190 om studiens begränsningar. 
1731  Kap. II:1, 24‒25 om multimodalitetens historia. 
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som bäddade för återkommande möten mellan fixeringsbildens och verbalspråkets modali-
tet.1727 Insikten öppnar upp för den spännande frågan om figurknoppspännets medium använ-
des för att skapa multimodala texter. Nu avkräver multimodala texter en större insats på 
betraktarens sida än vad som är brukligt vid verbaliserandet av skrifttecken. En genre som 
ligger närmare än textläsning är därför ekfrasen. Inom den norröna forskningen uppfattade 
man ekfraser länge som rena bilddikter. Med detta menas idén att skalder verbaliserade sina 
visuella intryck. Denna genredefinition har emellertid ifrågasatts. Det ligger nära att vikingati-
dens ekfraser i själva verket avser verbalspråkliga yttranden som uppstår vid mötet mellan 
verbalspråk och andra medier och vars budskap appellerar till målgruppens inre öga.1732 Med 
stöd i denna idé om en tankestyrd ekfras förespråkar jag ett scenario där skalder brukade 
figurknoppspännets fixeringsbildmodalitet som en resurs för multimodala texter. Jag förestäl-
ler mig en högtid med festklädda deltagare av alla kön där man skickade figurknoppspännet 
vidare från person till person ‒ ungefär på samma sätt som vid premiären av Hreiðars djurfi-
gur1733 ‒ och där skalden agerade som ett slags guide som ledsagade publiken genom djurorna-
mentikens snårskog. Närmare bestämt menas här att skaldens språkbilder framkallade 
tankefigurer hos mottagarna som dessa sedan projicerade tillbaka på bildstrukturen. Detta 
ledde till att de varseblev olika bildfigurer som gömde sig inom figurknoppspännets fixerings-
bildkompositioner. Med andra ord fungerade verbaltexten i detta fall som ett kognitivt 
strålkastarljus som fick enstaka bildfigurer att träda fram och försvinna. Förslaget ligger i linje 
med följande insikter från det aktuella arbetet: 

- Bildvarseblivning är en internaliserad process. När människan riktar blicken mot en bild-
komposition, jämför hennes hjärna en rad bildhypoteser med lagrade grundmönster i 
syfte att sålla fram den bästa matchningen.1734 

- Figurknoppspännenas kodningsorientering avkräver betraktaren en relativt hög grad av 
involvering.1735 Det ligger nära att dekorens mottagare gagnas av lite ”extra draghjälp” för 
att varsebli en eller annan bildfigur. 

- Vikingatidens muntliga kultur byggde på tankesätt som avvek från den medeltida 
skriftkulturen. Rimligtvis relaterade vikingatidens ekfraser i större utsträckning till 
realexisterande livsvärldsfenomen än exempelvis medeltidens ekfraser.1736 

- Idén att dikten styrde bildvarseblivningen är välförenlig med semiotikens synsätt om den 
oändliga semiosen. Tecknens mening är inte konstant, utan den uppstår på nytt vid varje 
läsning.1737 

 
Vid sidan av den nyss beskrivna festliga ramen bör man inte heller utesluta möjligheten att 
vikingatidens människor brukade figurknoppspännets fixeringsbildresurs vid små samman-
komster som tedde sig mer eller mindre lekfulla,1738 t.ex. när en överklasskvinna introducerade 
barnen till skaldekonstens regler.1739 

                                                 
1732  Som fotnot 1716. 
1733 Som fotnot 1681. 
1734 Kap. III:5, 67‒68 om bildvarseblivning. 
1735 VIII:1, 263 om spännedekorens kodningsorientering. 
1736 Som fotnot 1716. 
1737 Kap. III:2, 54‒58 om semiotik.  
1738 Jfr Kap. VIII:2, 270–271 om deltagarnas olika perspektiv vid liminala händelser. 
1739  Vänligt påepekande av Frands Herschend i Uppsala och av UnnPedersen i Oslo.  
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Scenario 3 – Spännedekor som materiellt ankare? 
Men hur förklaras parallellerna mellan diktkonst och smyckesmide ifall mötet mellan dikt och 
figurknoppspänne aldrig ägde rum? Inom ramen för det tredje scenariot förslår jag möjlighe-
ten att smedens bildspråk och skaldens språkbilder är parallellföreteelser med gemensamma 
kognitiva rötter.1740 Vi har redan bekantat oss med begreppsmetaforen1741 och kenningsmodel-
len. Bådadera är kognitiva koncept, och det är möjligt att kenningsmodeller fyllde samma 
funktion inom vikingatidens kultur som begreppsmetaforer fyller i dagens samhälle. Initialt 
kan associationen verka förbluffande. Begreppsmetaforens funktion att konkretisera det ab-
strakta rimmar ju illa med kenningens funktion att vara så gåtfull som möjligt. Dessutom 
präglas många kenningsmodeller av en kognitiv motsatsspänning som saknas inom västerlan-
dets begreppsmetaforer. Samtidigt tjänstgör båda som kulturspecifik modell som organiserar 
mänsklig erfarenhet.1742 Idén om kenningsmodellens funktion som begreppsmetafor erbjuder 
nya nycklar till välkända arkeologiska gåtor. Muntliga kulturer är i behov av speciella minnes-
tekniska strategier. Ett exempel är diktkonstens semantiska motsatsspänning som integrerade 
element från vitt skilda domäner, t.ex. ”härdköl” (arinkjóll) som kenning för hus. På detta vis 
skapade man tankefigurer som var lika groteska som lättmemorerade. Med tanke på att 
samma kognitiva struktur kan ta sig olika uttryck ligger det nu nära till hands att vända 
blicken till vikingatidens materiella kultur. Och riktigt nog, existerar arkeologiska 
kvarlåtenskaper med samma blandningstendenser som den nyss nämnda verbalkenningen. Ett 
instruktivt exempel är järnålderns båtgravar som inreddes som hallbyggnader och järnålderns 
hallbyggnader som antog båtform. Det är inte orimligt att dessa materiella uttryck genom sin 
blotta existens hade en stabiliserande inverkan på vikingatidens konceptuella blandningar, i 
det här fallet på tankefiguren HUSET ÄR LANDETS SKEPP. Med andra ord fungerade båtgraven 
som ett materiellt ankare.1743 Som min utredning visar har smedens bildspråk en jämförbar 
potential för att stabilisera konceptuella blandningar som ligger till grund för skaldernas 
språkbilder. 

3. En datagrundad teori om djurornamentikens signifikans 
Min multimetodbaserade undersökning av fenomenet ”figurknoppspänne” leder mig fram till 
den datagrundade teorin att det är skäligt att associera djurornamentik med skaldediktning när 
den användes inom ramen för vikingatidens idrottsideologi. Allt som allt finns det dock goda 
skäl att avskriva idén att figurknoppspännets dekor användes bildskrift. Samtidigt förblir det 
en öppen fråga om parallellerna mellan smedens bildspråk och skaldens språkbilder förklaras 
bäst genom bruket av figurknoppspännets dekor som materiella ankare eller som resurs för 
ekfraser. Sociosemiotiken söker förklara människans meningsskapande som ett socialt ske-
ende. Den erbjuder ett analytiskt ramverk som hjälper oss att komma underfund med samhäl-
lets sätt att kommunicera. På så vis befrämjas forskning kring ideologier. För den arkeolo-
giska bildforskningen tillför ett sociosemiotiskt forskningsperspektiv fyra viktiga insikter. För 
det första är människors bruk av semiotiska resurser resultatet av en social praktik som påver-
kas av skiftade maktrelationer. Därför är mänskliga teckensystem under konstant omförhand-
ling. För det andra är semiotiska resurser polysemiska, varför människor i olika samhällsgrup-
per kan tolka ett och samma yttrande på olika sätt. För det tredje medför den ojämna 

                                                 
1740  Jfr Kap. IV:1, 75 om Lotte Hedeagers och Siv Kristoffersens reflexioner kring djurornamentikens koppling 

till kognitiva djupstrukturer som påverkade järnåldersmänniskans ideologi. 
1741 Kap. III:5, 64‒66 om begreppsmetafor- och begreppsintegrationsteori. 
1742 Jfr det följande: Kap. III:5, 64‒65 om begreppsmetaforteori; Kap. V:2, 128‒129 om kenningens 

grundschema. 
1743 Som fotnot 1741. 
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maktbalansen mellan människor att vissa samhällsgrupper äger tolkningsföreträde i fråga om 
associationen mellan tecken och mening. För det fjärde kan en diskurstradition som tog sin 
början inom ett specifikt medium (t.ex. diktens verbalspråk) fortsättas i ett annat (t.ex. figur-
knoppspännets fixeringsbilder).1744 Kognitionsforskningens insikt vad gäller materiella ankare 
gör det möjligt att diskurstraditionerna inom två åtskilda teckensystem påverkar varandra utan 
att deras respektive resurser möts inom ramen för semiosen. Därför bär en sociosemiotisk 
analys av olika genrer från en och samma kultur på en dubbel potential. Å ena sidan kan vi ta 
reda på om det fanns kulturella preferenser för specifika resurser. Å andra sidan kan vi 
identifiera skiften i mediala preferenser inom gemenskapens kommunikation och söka efter 
tänkbara förklaringar. Mot denna bakgrund måste man fråga sig om smyckesmedens bildspråk 
och skaldens språkbilder tyder på en gemensam genre, två parallella genrer eller ett preferens-
skifte från den ena till den andra genren. Frågan kan inte besvaras inom ramen för detta ar-
bete. Det beror bl.a. på omständigheten att det av mig valda undersökningsupplägget inte läm-
par sig för att ta fasta på eventuella skiften inom genrepreferensen. Däremot tillåter det utsa-
gor om den ideologi som befrämjade skapandet av intrikata dikter och lika intrikata 
figurknoppspännen. 

I sin idealform bygger mänsklig kommunikation på en ömsesidig önskan att göra sig för-
stådd. Därför tillgriper vi ofta kommunikativa resurser som skapar maximal transparens för 
dem vi samtalar med. Samtidigt råder det en ojämn maktfördelning inom samhället som med-
för att somliga personer önskar exkludera andra från sina diskurser. Därför tillgriper enskilda 
grupper resurser som gör deras kommunikation mindre transparent för utomstående. Dessa 
personer står nu inför valet att ignorera yttrandet eller att investera extra energi för att be-
mästra koden. Reglerna bakom skaldediktningens genre formulerades inom ramen för en 
diskurs mellan vikingatidens samhällselit och aspirerande personer från andra samhällsstrata. 
Detsamma gäller för den djurornamentik som möter oss på högkvalitativa figurknoppspännen. 
En gemensam nämnare mellan mästersmeder och mästerskalder ligger i omständigheten att de 
ofta föddes utanför samhällets absoluta toppskikt. Därför betraktades de av eliten med 
ambivalenta känslor. Å ena sidan behövde man umgås med dem socialt om man nu ville 
profitera på deras konstfärdighet och iscensätta sig som konstverkens indirekta upphovsper-
son. Å andra sidan var man ändå inte särskild benägen att tilldela dem hederstiteln íþrótta-
maðr. Inom fornnordiskt språkbruk betecknade ordet en person som drivit sina färdigheter till 
fulländning. Samtidigt kombinerade termen två svårförenliga föreställningar. Den ena handlar 
om individens tävlan mot andra och mot sig själv. Den andra om mångsysslande inom olika 
verksamheter, däribland smide och diktkonst. Man kan ställa sig frågande om vikingatidens 
verklighet alstrade särskilt många íþróttamenn som kunde mäta sig med yrkesspecialisterna 
inom respektive skrå. Inte desto mindre utgjorde idrottsideologin en idealisk grogrund för 
fenomenet ”figurknoppspänne” eftersom den befrämjade elitens konstanta involvering i 
smedernas verksamhet. En gemensam aspekt som utmärker såväl högkvalitativa skaldedikter 
som högkvalitativa figurknoppspännen är deras polysemiska karaktär. Konnässören inom re-
spektive konstform förutsattes förfoga över den intellektuella rörlighet som tillåter hen att inta 
olika betraktarperspektiv i förhållande till mediet och dechiffrera dess budskap i enlighet med 
den intagna ståndpunkten. Skandinavernas fäbless för pluralistiska synsätt utgjorde grogrun-
den för elitens självvalda hybridisering med impulser från andra kulturkretsar, även när dessa 
stod i motsats med traditionella ståndpunkter. I förlängningen banade skandinavernas 
multiperspektiviska synsätt vägen för kristnandet av Skandinavien, då det skapade ett kultu-
rellt ramverk där människor kunde vara kristna och traditionella på en och samma gång. Där-
för är det inte heller förvånande om eliten på det medeltida Island kunde sig iklä sig rollen 
som hedniska gudar i förbindelse med diktrecitationer och ändå känna sig som goda kristna.
                                                 
1744  Kap. III:2, 58 om diskurstraditioner inom mänskliga samhällen. 
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During the past 150 years, different generations of scholars have been approaching Viking 
Age Animal Art with queries that were as multifaceted as the materials that they studied. The 
focal point of this study is Birka type brooches, which are best likened to interactive sculp-
tures that change shape as the viewer changes perspective. Sculptural brooches do not only 
breathe new life into traditional research questions, but raise new ones that steer us into un-
charted waters. Here, we make field observations which fall outside the established para-
digms of archaeology. Following the parable of the six blind men who tried to come to terms 
with the unknown phenomenon ‘elephant’, this study approaches the sculptural brooch phe-
nomenon from different angles, by combining different methods which have been developed 
within separate research disciplines such as archaeology, art history, cognitive science and 
sociosemiotics. The methodological framework for my multi-method approach is informed 
GT, i.e. a variant of grounded theory which uses established theories to identify distinct pat-
terns that previously went unnoticed. Contradictions that arise from the mix of methods are 
not seen as a hindrance, but as a generator for progress that gives rise to a new theory. By 
combining dynamic typology, Panofskyan hermeneutics and multimodal semiotics, my study 
on sculptural brooches uncovers hitherto unknown parallels between Animal Art and skaldic 
poetry in regards to context, cognition and imagery. As a result, one is inclined to look for a 
potential link between those distinct expressions of Viking Age culture. Did objects with Ani-
mal Art serve as points of reference for skaldic ekphrasis? Or was Animal Art a material an-
chor for the same conceptual blends that also transpired through skaldic poetry? The out-
come is an empirically grounded theory which links the pictorial language of the smith to the 
verbal imagery of the skald, more precisely in the context of Old Norse íþrótt ideology. 

My dissertation covers two volumes. VOLUME 1 contains four sections with a total of ten 
chapters. The introductory part consists of two chapters (Chap.). CHAPTER I aims to introduce 
the research problem and to motivate my choice of research material. Ancient pictures rarely 
came about by chance. More often, they represent deliberate compositions that someone cre-
ated with the intention of conveying a message. At the same time, pictures are connected to a 
medium with material properties. Sometimes, the object was created with the sole intent to 
render an image. More often, we encounter Viking Age pictures as décor on utensils with 
some practical function, typically as Animal Art. A central question concerns the development 
of those visual designs. In Viking Age research, there has long been a tradition of studying 
each category of objects separately. And yet, it seems likely that a limited group of finesmiths 
produced a wide range of utensils with Animal Art. This, in turn, paves the way for the 
possibility that pictorial design ideas were transferred between those object categories. A 
potential arena for design transfers of that nature were sculptural brooches. They come in 
different shapes and, at least some of them, served different functions. They often carry Ani-
mal Art with puzzle pictures ‒ i.e. ambiguous compositions that are constantly shifting shape 
in the eye of the beholder. My pilot studies on sculptural brooches led me to a potential 
connection between the pictorial language of Animal Art and the verbal imagery of skaldic 
poetry. Against this background, the main questions of the dissertation emerge: (1) Under 
what creative conditions were sculptural brooches designed? (2) Which contexts did they be-
long to? (3) And what type of messages does the brooch décor convey?  

CHAPTER II illustrates the kind of problems that arise when archaeologists try to draw a 
clear line between words, images and writing. My examples derive from Christian Animal 
Art, which means that they consist of motifs that can be deciphered by modern audiences. 
This makes them a suitable starting point for questioning the idea of Animal Art as meaning-
less ornamentation. Two of my examples happen to be multimodal objects that create a mes-
sage by combining a pictorial resource (i.e. Animal Art) with verbal resources (i.e. a writing). 
This paves the way for a working-definition which helps me distinguish between reading 
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aloud and making skaldic ekphrasis.  
To evaluate research history and be able to carry out a multiperspective study on the sculp-

tural brooch phenomenon, CHAPTER III provides for a basic understanding of different 
methodologies. My account begins with some reflections on informed GT as a methodological 
framework for this study (Chap. III:1). Next, I describe the theoretical background of different 
methods of analysis (cf. Chap. VI). By combining linguistic sociosemiotics with the pictorial 
semiotics and iconology from art history, it becomes feasible to map the semiotic resources 
used by brooch designers to construct their visual messages (Chap. III:2). Archaeological ty-
pologies that focus on the kind of indexes that derive either from the manufacturing process or 
the use of the final object allow us to attribute and date the output of different smiths and to 
link their working style to cognitive structures that permeated Viking Age culture (Chap. 
III:3). Linguistic conceptual metaphor theory  sets out to explain the way humankind tends to 
grasp abstract phenomena by means of a metaphorical thought process that involves a transfer 
of properties from familiar conceptual domains to those that remain to be understood. Blend-
ing theory  is shedding a light on the transfer process itself and allows us track its impact on 
material culture. The Actor-Network Theory  of social sciences promotes a reconstruction of 
the social biographies of sculptural brooches and helps me identify potential points of view 
that are best suited for an examination of their pictorial language (Chap. III:4). A combination 
of phenomenology and neuropsychological Gestalt Theory helps me ensure the quality of my 
individual readings of the sculptural brooch décor (Chap. III:5).  

The research history part of my dissertation consists of two chapters. CHAPTER IV is meant 
to shed light on how divergent research perspectives affected the scholarly understanding of 
the very phenomena that this study aims to explain. It contains two sections which deal with 
the research history of Animal Art (Chap. IV:1) and sculptural brooches (Chap. IV:2). This 
paves the way for a robust research strategy that is to be implemented later on. CHAPTER V 
renders a review of the current state of research regarding the production of metal objects with 
Animal Art and skaldic poetry. This is essential to get a grasp on the potential contribution 
that the sculptural brooch phenomenon provides to the scholarly discourse on Viking Age art 
production. The introductory section contains some critical considerations on my use of writ-
ten sources (Chap. V:1). Next, I introduce different aspects of skaldic poetry (Chap. V:2). The 
first part of the section describes the conditions for skaldic poetry in different areas of the Vi-
king world, female contributions to Old Norse poetry, the relationship between skalds, their 
protectors and their audiences, as well as the emic perception of skaldic poetry as a kind of 
handicraft that entailed some supernatural potential. The second section discusses the relation-
ship between stylistic and cognitive figures, the importance of conceptual kenning models and 
the canonical use of kennings in the context of poetic narration. This is followed by a two-part 
section on the finesmith. The first part introduces results from archaeology, runology and 
philology which pertain to the production and distribution of metal ornaments, to grave finds 
and tool depots and to the question on basic conditions that allowed some Viking Age fine-
smiths to fulfil their personal potential and reach the pinnacle of metal casting. In connection 
with these reviews, I strive to keep results from different research disciplines separate. In con-
trast, the second part of this section aims to combine those results to a consistent picture. My 
cross-disciplinary discussion on finesmiths concerns their special competence, social position, 
education and relationship with both potential clients and with each other, as well as the scope 
of their production and potential strategies to distribute their artistic output. Furthermore, I 
discuss the impact that women had on the production of metal ornaments, as well as the 
significant role that metal casters played in the development of Viking Age Animal Art (Chap. 
V:3). The chapter is concluded in an enumeration of parallels between skaldic poetry and 
jewellery that have been discovered during my review of past research (Chap. V:4). 

The research part of the dissertation consists of four chapters. In CHAPTER VI, I introduce 
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my research strategy that be implemented during the course of Chap. VII–IX in order to an-
swer the main questions of this dissertation (see above). My method mix is based on conclu-
sions about theory and methodology that derived from Chap. III and from the research history 
within Chap. IV. CHAPTER VII begins with four category-bound examinations of the technical 
and pictorial development of three kinds of brooches which are more or less sculptural, i.e. 
circular brooches from the Birka-Series II:A and II:B respectively, as well as equal armed 
brooches that associate with Birka-Group IV (cf. App. II:1.2 for definitions). This is followed 
by some cross-category examinations that combine three things: development analysis, 
attribution and quality ranking. Analysing the development helps me chart the flow of picto-
rial design ideas within the afore-mentioned brooch categories, and between them. This way, I 
address the cognitive dimension of QUESTION 1 (which revolves around the creative processes 
that brought about the sculptural brooch phenomenon). Diagrams 1–7 visualise the transfer of 
pictorial design ideas. They represent a cognitive flow between two kinds of finesmiths ‒ i.e. 
those who belonged to kindred manufacturing traditions and others that clearly did not. The 
pictorial discourse of those brooch designers is best to be likened to a mix of tradition and 
innovation rather than a mechanical repetition of older messages. By attributing individual 
brooches, I am able to show how members of different manufacturing traditions influenced 
each other in a pictorial sense. This way, I address the cognitive dimension of QUESTION 1. 
Combined with the results of my previous attribution and development analysis, my quality 
classification seems to show the extent to which the discourses of different social groups 
influenced each other. This way, I address the cognitive dimension of QUESTION 2 (which re-
volves around questions regarding the context of the brooches). The absence of a clear influ-
ence in one direction (e.g. from high-quality to low-quality brooches) may indicate that the 
pictorial discourse that went on between our brooch designers lacked a dominant voice. And 
yet, when taking the chosen material of the brooches into account, another analysis of the 
same pictorial design transfer opens up for the idea that finesmiths tended to surpass the picto-
rial quality of their chosen source, once they were offered to cast their ideas in silver instead 
of copper alloys. This, arguably, harmonizes with the idea that silver was a more exclusive 
material that inspired finesmiths to surpass themselves and each other ‒ in accordance with 
the íþrótt ideology of that day and age. 

CHAPTER VIII revolves around the pictorial universe of Animal Art. It contains two 
examinations, as well as several attempts to decipher the pictorial messages that the designers 
of sculptural brooches bestowed upon posterity. The first is a sociosemiotic resource analysis 
in regard to the metafunctions that sculptural brooches fulfilled. In connection with this, I am 
attempting to interpret the iconographic message of certain motifs. On a symbolic level, many 
puzzle pictures convey a semantic tension that has some ideological significance. Those ten-
sions arise from the combination of different motifs that work as symbols for certain cognitive 
domains that were perceived as each other’s opposites. On a narrative level, the visual 
transformations that are triggered by puzzle pictures correspond to mythological narratives 
known from Old Norse literature. All in all, my sociosemiotic resource analysis suggests that 
the mix of two semiotic resources that distinguishes the sculptural brooch phenomenon ‒ i.e. a 
kinaesthetic ingredient and an optical one that tends to be multistable ‒ meet all the require-
ments to serve as a semiotic mode (i.e. a setup of resources that tend to be used in an estab-
lished way; Chap. VIII:1). Therefore, my second examination is intended to clarify whether 
this potential ever came to use. We have seen before how brooch designers from alien 
manufacturing traditions occasionally reproduced each other’s messages. This indicates the 
existence of a communicative fellowship that rallied around sculptural brooches and whose 
members were inclined to grant text status to messages that their peers composed in the 
brooch medium, i.e. with the aid the aforementioned mode. And yet, their exact meanings re-
main somewhat of a mystery. However, there is much to suggest that the brooch medium was 
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used in a polysemic way. Sculptural brooches were designed with four main target groups in 
mind that had varying degrees of media literacy. The first group consisted of human observers 
with sufficient media competence who felt at liberty to approach the phenomenon in a playful 
manner. The second group consisted of human observers with limited media competence. 
These people associated the optical transformations of the brooch with some kind of agency 
that was bound to affect them in one way or another. The third group consisted of beasts with 
a limited media competence that were believed to be affected in a similar way. The fourth 
group consists of human and non-human agents who were capable of supernatural vision. In 
the imagination of the Viking Age, these viewers probably possessed varying degrees of me-
dia literacy, which led them to approach the brooch phenomenon with a range of emotions 
from playfulness to awe and plain horror. Accordingly, a brooch-based text could carry differ-
ent layers of meanings. To limit myself to two aspects, there was an iconographic layer that 
conveyed pictorial symbols, as well as narratives that could be either pictorial or multimodal. 
Another layer was logographic and conveyed a number of pictograms that the members of our 
communicative fellowship were able to decipher, almost like hieroglyphs (Chap. VIII:2). As 
said before, it seems possible from time to time to decipher the pictorial language with a little 
help from skaldic poetry. Therefore, one may wonder whether the brooch medium could have 
been used to convey information of a poetic nature, more specifically with the help of a logo-
graphic writing system. The chapter draws to a close with an attempt to decipher certain 
brooch based text fragments with the aid of compositional rules known from skaldic poetry 
(Chapter VIII:3; cf. Chap. V:2). This way, I address the cognitive and visual dimensions 
within QUESTION 1 (which revolves around the creative processes that brought about the 
sculptural brooch phenomenon) and QUESTION 3 (which revolves around the visual expres-
sions that we can trace in the brooch décor).  

CHAPTER IX examines the conceptualization process that paved my way from empirical 
data to theory (Chap. IX:1). This is followed by a triangulation of the results of Chap. 
VII‒VIII which aims to identify possible discrepancies and circular reasoning. My examina-
tion of the research process makes it clear that all my analyses have a common starting point ‒ 
my motif identification. Despite this common premise, there is no reason to dismiss my re-
sults as circular reasoning, as I tended to draw those circles on different conceptualization lev-
els (Chap. IX:2).  

This leads me to the final part of volume 1. CHAPTER X. begins with an enumeration of 
parallels between Animal Art and skaldic poetry which have been uncovered in this study and 
which I endeavour to explain. My list begins within the contextual parallels. A skaldic poem 
was regarded as a piece of handicraft, just like any sculptural brooch that derived from the 
smithy. The upper classes of the Viking Age cultivated an íþrótt ideology that encouraged its 
members to compete with each other and to drive their personal skills to perfection. And yet, 
our written sources leave us wondering what this entailed for the realm of metal crafts. These 
gaps are partly filled by the sculptural brooch phenomenon. We have already learned that 
finesmiths tended to surpass the pictorial quality of their design sources, once they released 
their creative powers onto silver, most probably on behalf of some wealthy sponsor. In line 
with that, it seems as if the puzzle pictures were consumed especially within the sphere of the 
elite. My examination of the sculptural brooch phenomenon supports the old notion that mem-
bers of the elite tended to exploit both art forms as pawns within the social game. On the other 
hand, it also seems likely that most skalds, as well as a majority of brooch designers, both be-
longed to the free and mobile segment of the population. Some finesmiths and poets chose to 
pursue alternative sources for their livelihood, which provided them with some degree of 
independence from the elite. And yet, both of them remained in need of a protector to realise 
their full potential. This paved the way for an arrangement that bestowed our artists with a 
certain amount of creative freedom. Nonetheless, the privilege to approve or reject their crea-
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tions remained with their clients. Hreiðars þáttr seems to suggest that the pictorial creations 
of the finesmith were premiered in the same forum as skaldic poetry, i.e. in a festive environ-
ment and in front of a larger audience. The artistic output from many skalds betray an eager-
ness to please their protectors, and it is seems close at hand to ask whether designers of sculp-
tural brooches tended to express similar sentiments, albeit in a pictorial manner. That takes us 
into the cognitive realm. Sculptural brooches possess certain characteristics that appeal to our 
kinaesthetic senses. Skaldic ekphrasis creates imaginary objects that tend to evoke similar 
feelings. Visual puzzle pictures and verbal kennings relate to cognitive images that often con-
vey the same sort of semantic tension. A closer look on Animal Art may have evoked the same 
kind of liminal experiences as attending a poetic recitation. The intended target groups of both 
art forms had to develop a certain media competence that enabled them to decipher the artistic 
output of the designer, often step by step. Viking Age people tended to associate the concep-
tion of a poem with the process of getting pregnant and giving birth. The casting process has 
potentially been associated with some distinctly female activity as well ‒ i.e. breastfeeding! 
This leads me to the visual parallels. Male poets and finesmiths may have shared the same 
uneasy relationship with their female protectors, as they had to find a way to pay homage to 
them without upsetting their male relatives who were expected to guard their integrity for the 
sake of family reputation. This might explain why the designers of a female dress adornment 
chose to express certain pictorial themes (such as potential symbols of femininity and sexual-
ity) through multistable pictures that left room for interpretation. After all, puzzle pictures 
were aimed at an exclusive group of initiated people (and maybe also of imaginary beings) 
who had learned to decipher the visual text of the finesmith in the same way that others had 
learned to decipher the verbal text of the skald. The imagery of sculptural brooches is marked 
by the recurrence of certain motifs. This is reminiscent of the canon of kenning models that 
permeated skaldic poetry. Even the finesmith's strategy of directing the viewer's attention to 
certain details within their work of art is matched by the art of poetry. Both art forms are also 
distinguished by a general lack of narrativity. The dynamic elements within those pictorial and 
verbal compositions derive first and foremost from a cognitive flow that led one image to 
supersede the next. In both cases, this creates a constant element of surprise for the audience 
that is trying to come to grips with the core message. Philological research on ekphrasis indi-
cates that skalds created narrative niches in their objects of reference that served as starting 
points for different narrative threads pointing towards mythology. In the pictorial art, those 
niches find their counterpart in the puzzle pictures of sculptural brooches which may serve as 
a starting point of mythological readings that can be either iconographic or logographic. All 
things considered, sculptural brooches stand as clear examples of the Viking Age dislike for 
naturalism that permeated the pictorial language of the finesmith and the verbal imagery of 
the skald. To conclude, my study seems to confirm the notion that there was a close proximity 
between the production of Viking Age Animal Art and poetry in terms of context, cognition 
and visuals (Chap. X:1). This gives rise to three potential explanations. First, one might be 
inclined to see the pictorial language of sculptural brooches as an indication of a logographic 
writing system in the making, where different motifs served as a sort of hieroglyphs. How-
ever, this idea must be dismissed due to the lack of a visual structure that stands for the gram-
mar. What remains are two possibilities. Maybe sculptural brooches were designed to create 
multimodal texts in the context of skaldic ekphrasis. As discussed in Chap. II:1, there are cul-
tures of communication in other parts of the world, where people explore pictures and lan-
guage as interconnected modalities of equal standing in order to design their messages. A Vi-
king Age genre, which seems to share this concept, is ekphrasis. According to my working-
definition (cf. Chap. II:3), ekphrasis means a multimodal text which  arises from the interplay 
between verbal language and some visual mode and whose messages target the inner eye of 
the recipient. In line with this, I am suggesting a historical scenario where the visual qualities 
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of sculptural brooches served as a semiotic resource for ekphrasis. During their recitals, skalds 
bestowed their audiences with a series of mental figures to project onto the visual structure of 
the brooch décor. This way, the poem served as an audio guide that ushered the audience 
through the visual labyrinth of Animal Art and that brought certain patterns to their con-
science ‒ which resulted in a thrill that appealed to many senses! And yet, we need to consider 
the possibility that the meeting between poem and brooch never took place. In my third sce-
nario, I am therefore tracing the verbal pictures of the skald and the pictorial language of the 
finesmith back to the cognitive roots that they shared. The culture of the Viking Age was 
founded on complex cognitive blends (cf. above on semantic tension) which manifest in ver-
bal kennings and in visual puzzle pictures alike. Considering the special needs of preservation 
that arouse in a culture had not yet accomplished full literacy, it seems reasonable to regard 
the sculptural brooch phenomenon as a material anchor that stabilized the cognitive founda-
tions that the culture the Viking Age rested upon. Sociosemiotics offer us an analytical frame-
work which helps us understand people’s way of communicating and grasp the prevailing ide-
ologies. Cognitive science offers us the concept of material anchors which explains how 
different discourse traditions affect each other, even though their resources do not mix within 
the process of semiosis (Chap. X:2). According to the empirically grounded theory of this 
study, it is reasonable to associate Animal Art with skaldic poetry whenever it was used 
within the context of the Viking Age íþrótt ideology (Chap. X:3).  
 

*** 
 

VOLUME 2 comprises various chapters, called ’appendices’ (App.). APPENDIX I introduces 
some essential terminology. APPENDIX II contains my type definitions. APPENDIX III consists 
of a comprehensive catalogue of examined objects, as well as a catalogue of referenced ob-
jects. APPENDIX IV contains a discussion of certain technological phenomena which paved the 
way to my typological analysis (cf. Chap. VI:3 & VII). APPENDIX V contains a mapping of 
motifs and pictorial processes. It serves as the starting point for my pictorial analysis of the 
brooch décor (cf. Chap. VIII). VOLUME 2 ends with a glossary (App. VI), references (App. 
VII), diagrams and tables (App. VIII). 



Aun  (Serieeditor: Anders Kaliff) 

1. L. Löfstrand. Yngre stenålderns kustboplatser: undersökningarna vid Äs och studier i den 
gropkeramiska kulturens kronologi och ekologi (Neolithic coastal settlement: 
investigations at Äs and studies of the chronology and environment of the Pitted Ware 
culture). 1974. 191 pp., 111 figs., tables., 16 pl. 

2. I. Hägg.	 Kvinnodräkten i Birka: livplaggens rekonstruktion på grundval av det 
arkeologiska materialet (Die Frauentracht in Birka: eine Rekonstruktion der 
Körperkleidungsstücke auf Grund der archäologischen Funde). 1974. 144 pp., 56 figs., 
15 pl., appendix. 

3. N. Broadbent.	Coastal resources and settlement stability: a critical study of a Mesolithic 
site complex in northern Sweden. 1979. 268 pp., 89 figs., 11 pl., 43 tables, 3 
appendices. 

4. L. Thunmark-Nylén.	Vikingatida dosspännen: teknisk stratigrafi och verkstadsgruppering 
(Viking Age box brooches: technical stratigraphy and workshop grouping). 1983. 152 
pp., 122 figs., I map, 58 tables. 

5. U. Näsman.	Glas och handel i senromersk tid och folkvandringstid: en studie kring glas 
från Eketorp-II, Öland, Sverige (Glass and trade in the Late Roman and Migration 
periods: a study on glasses found in Eketorp-lI, Öland, Sweden). 1984. 166 pp., 3 pl., 13 
maps. (Out of print). 

6. J. Engström.	Torsburgen: tolkning av en gotländsk fornborg (Torsburgen: interpretation 
of a Gotlandic hill-fort). 1984. 162 pp., 42 figs., tables, 5 pl. 

7. I. Jansson.	 Ovala spännbucklor: en studie av vikingatida standardsmycken med 
utgångspunkt från Björkö-fynden (Oval brooches: a study of Viking Period standard 
jewellery based on the finds from Björkö (Birka), Sweden). 1985. 238 pp., 142 figs., 4 
table. 

8. E. Callahan.	 An evaluation of the lithic technology in Middle Sweden during the 
Mesolithic and Neolithic. 1987. 72 pp., 97 figs., 4 tables. 

9. P. J. J. Sinclair. Space, time and social formation: a territorial approach to the 
archaeology and anthropology of Zimbabwe and Mozambique c. 0–1700 AD. 1987. 204 
pp., 62 figs., 33 pl., 9 maps, 4 overlays, 7 tables, 3 appendices. 

10. K. Knutsson.	Patterns of tool use: scanning electron microscopy of experimental quartz 
tools. 1988. 114 pp., 89 figs., appendix. 

11. K. Knutsson.	Making and using stone tools: the analysis of the lithic assemblages from 
Middle Neolithic sites with flint in Västerbotten, northern Sweden. 1988. 206 pp., 111 
figs., 13 tables, 9 appendices. (Out of print). 

12. E. Nordahl.	Reykjavik from the archaeological point of view. 1988. 150 pp., 152 + 36 
figs., 3 tables, 3 appendices. 

13. P. Hansson.	 Samhälle och järn i Sverige under järnåldern och äldre medeltiden: 
exemplet Närke (Society and iron in Sweden during the Iron Age and early Middle 
Ages: exemplified by the Province of Närke). 1989. 174 pp., 130 figs., 19 tables, 13 
appendices. 

14. The interpretative possibilities of microwear studies. Proceedings of the International 
Conference on Lithic Use-Wear Analysis, 1th–17th February 1989 in Uppsala, Sweden. 
1990. B. Gräslund, H., K. Knutsson and J. Taffinder (eds.). 184 pp., 99 figs., 10 tables. 

15. S. Welinder.	Människor och landskap (Humans and landscape). 1992. 141 pp., 109 
figs., 42 tables, 2 appendices. 

16. E. Hjärthner-Holdar.	Järnets och järnmetallurgins introduktion i Sverige. Med bidrag 
av P. Kresten och A. Lindahl (The introduction of iron and iron metallurgy to Sweden. 
With contributions by P. Kresten and A. Lindahl). 1993. 206 pp., 177 figs. 

17. K. Andersson.	Romartida guldsmide i Norden. I. Katalog (Roman period gold jewellery 
in the Nordic countries. I. Catalogue). 1993. 309 pp., 146 figs. 



18. P. Wallin.	Ceremonial stone structures: the archaeology and ethnohistory of the Marae 
complex in the Society Islands, French Polynesia. 1993. 178 pp., 134 figs., 3 
appendices. 

19. H. Martinsson-Wallin.	Ahu - the ceremonial stone structures of Easter Island: analyses 
of variation and interpretation of meanings. 1994. 188 pp., 163 figs., 5 appendices. 

20. H. Knutsson.	Slutvandrat?: aspekter på övergången från rörlig till bofast tillvaro (Done 
roaming?: aspects of the transition from an itinerant to a settled life). 1995. 237 pp., 99 
figs, 2 appendices. 

21. K. Andersson.	Romartida guldsmide i Norden. III. Övriga smycken, teknisk analys och 
verkstadsgrupper (Roman period gold jewellery in the Nordic countries. III. Other 
objects, technical analysis and workshop groups). 1995. 244 pp., 211 figs. 

22. E. Nordahl	…templum quod Ubsola dicitur...	 i arkeologisk belysning. Med bidrag av 
Lars Gezelius och Henrik Klackenberg (...templum quod Ubsola dicitur...	 from an 
archaeological perspective. With contributions by L. Gezelius and H. Klackenberg). 
1996. 76 pp., 51 figs. 

23. J. Waller. Dräktnålar och dräktskick i östra Mälardalen: kontinuitet och förändring 
under folkvandringstid och vendeltid (Dress pins and style of dress in the eastern Mälar 
Region: continuity and change in the Migration and Vendel periods).1996. 211 pp., 84 
figs. 32 plates. 

24. A. Kaliff. Grav och kultplats: eskatalogiska föreställningar under yngre bronsålder och 
äldre järnålder i Östergötland (Grave and Cultic place: eschatological conceptions 
during the Late Bronze Age and Early Iron Age in Östergötland). 1997. 136 pp., 17 figs. 

25. J. Taffinder. The Allure of the exotic: the social use of non-local raw materials during 
the Stone Age in Sweden. Uppsala 1998. 182 pp., 153 figs. 

26. A. Segerberg. Bälinge mossar: kustbor i Uppland under yngre stenålder (The Bälinge 
bogs: Neolitic coastal settlement in Uppland, eastern middle Sweden). 1999. 243 pp., 
121 figs. 

27. J. Coles. Patterns in a rocky land: rock carvings in south-west Uppland, Sweden. 
Uppsala 2000. 2 volumes. 1334 pp., 166 pl., 112 figs. 

28. L. Sahlqvist. Det rituella landskapet: kosmografiska uttrycksformer och territoriell 
struktur (The Ritual Landscape: cosmographic expression and territorial structure). 
Uppsala 2000. 210 pp., 110 figs. 

29. E. Nordahl. Båtgravar i Gamla Uppsala: spår av en vikingatida högreståndsmiljö. Med 
bidrag av A. Malmius, P. Molnar, A. Kjellström och B. Schönbäck (Boatburials at 
Gamla Uppsala: Traces of an Upper-Class Milieu in the Viking Age). Uppsala 2001. 
109 pp., 76 figs., 4 pl., 9 tables. 

30. H. Victor.	 Med graven som granne. Om bronsålderns kulthus (The grave as a 
neighbour. On Bronze Age ritual houses). Uppsala 2002. 214 pp., 100 figs. 

31. N.S. Price.	The viking way: religion and war in Late Iron Age Scandinavia. Uppsala 
2002. 435 pp., 159 figs., 4 tables. 

32. L.-G. Bergquist. En enkel till Himlingøje. Dödens mode 1: ett virrvarr av varianter. 
Makt och monumentalitet vid gravens rand eller Döden: en berättelse om livet? 
Praktgravar i Sydskandinavien under 1000 år: ca 150 e.Kr.–ca 1050 e.Kr. (One Way 
Ticket to Himlingøje. Fashions of Death 1: A Vortex of Variations). Uppsala 2005. 307 
pp., 66 figs, 4 maps. 

34. J. Ljungkvist. En hiar atti rikR. Om elit, struktur och ekonomi kring Uppsala och 
Mälaren under yngre järnålder (En hiar atti rikR. On Elite, Structure, and Economy 
around Uppsala and Mälaren in the Late Iron Age). Uppsala 2006. 238 pp., 63 figs, 6 
plates, 6 appendices. 

35.	 J.-H. Fallgren. Kontinuitet och förändring: bebyggelse och samhälle på Öland 200-
1300 e.Kr. (Continuity and Change: Settlement and Society on Öland 200-1300 AD). 
224 pp., 75 figs, 1 table. 

36. P. Lindblom. Vapnen i wreccornas tid, 150-500 e.Kr, om de romerska 
auxiliarpilspetsarna och den västliga traditionens framväxt (Weapons in the time of the 
Wreccas, 150-500 A, Roman auxiliary arrow points and the development of the 
Western tradition). Uppsala 2006. 290 pp, 70 figs., 19 maps, 37 tables. 

37. G. Larsson. Ship and Society. Maritime ideology in Late Iron Age Sweden. Uppsala 
2007. 424 pp 249 figs, 47 tables.  

38. J. Mattes. Frühe Kultbauten. Fakt oder Fiktion? Studien zur Archäologie sakraler Plätze 
in Südskandinavien. 512 pp, 51 fig., 4 maps, 6 tabl, 91 plates whereof 9 colour plates. 
Uppsala 2008. 



39. K. Rosberg. Vikingatidens byggande i mälardalen. Ramverk och knuttimring. Uppsala 
2009. 152 pp., 66 figs. (I boken felaktig seriebeteckning 38) 

40. Å. M. Larsson: Breaking and Making Bodies and Pots. Material and Ritual Practices in 
Sweden in the Third Millennium BC. Uppsala 2009. 493 pp, 110 figs, 20 tables. 

41. T. Eriksson: Kärl och social gestik. Keramik i norra Mälardalen 1500 BC—400 AD. 
(Vessels and social gestures. Pottery in the northern part of the lake Mälaren basin 1500 
BC—400AD.). Uppsala 2009. 417 pp, 196 figs, 21 tables. 

42. D. Löwenborg: Excavating the Digital Landscape. GIS analyses of social relations in 
central Sweden in the 1st millennium AD. Uppsala 2010. 34 pp, 5 figs. 

43. J. Waller: Folkvandringstida Kronologi i Östra Mälardalen. Gravfynd från Uppland och 
Södermanland med Dräktnålar som Utgångspunkt. Uppsala 2011. 97 pp, 7 figs + 39 pls. 

44. K. Ilves: Seaward Landward. Investigations on the archaeological source value of the 
landing site category in the Baltic Sea region. Uppsala 2012. 47 pp, 5 figs. 

45. L. Landström: Därför Uppsala. Utdrag, iakktagelser och resultat från studien. Uppsala 
2012. 249 pp, 38 figs, 14 tables. 

46. Ö. Hermodsson: Det arkeologiska landskapet. Fornlämningsbild och bebyggelsehistoria 
i tre uppländska bygder under bronsålder och äldre järnålder. Uppsala 2014. 376 pp. 
145 figs.  

47. M. Fraser: People of the Dolmens and Stone Cists. An archaeogenetic Investigation of 
Megalithic Graves from the Neolithic Period on Gotland. Uppsala 2018. 83 pp, 12 figs. 

48. E. Sörling: Fynden från “Svarta Jorden” på Björkö från Hjalmar Stolpes undersökningar. 
Katalog. Uppsala 2018. 387 pp. 

49. (Utan redaktör): Fynden från “Svarta Jorden” på Björkö från Hjalmar Stolpes 
undersökningar. Studier, Äldre uppgifter. Uppsala 2018. 89 pp. 

50. Jhonny Thérus: Den yngre järnålderns gravskick i Uppland. Framväxten av den 
arkeologiska bilden och en materialitet i förändring. Uppsala 2019. 452 pp. 

51. Joakim Kjellberg: Den medeltida stadens dynamik: – urbanitet, sociala praktiker och 
materiell kultur i Uppsala 1100–1550. Uppsala 2021. 298 pp. 

 



FÖRVANDLINGAR I VIKINGATIDENS 
DJURORNAMENTIK

1
En multiperspektivisk studie om 
fi gurknoppspännen av Birkatyp

 av
Michael Neiß

AUN 52

Institutionen för arkeologi och antikens historia


	P6404 FullMono-MN
	Förkortning - Förord - Kap. 1-6 (2).pdf
	Kap. 02

	Aun-serielista.pdf
	Tom sida


	Tom sida



