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Ett heligt motiv från Väsby? 

Under vendeltiden (ca. 550-800 e.Kr.) som föregår vikingatiden 
styrdes hantverket aven stark tvådimensionell ornament
tradition. Rundplastiska traditioner odlades däremot inte inom 

metallverkstäderna. Kanske saknade gjutarna tekn~ller 
så föll det helt enkelt inte i tidens smak. Till följd av vikinga
tidens expansion öppnades nordbornas ornamentik för första 
gången sedan folkvandringstiden för Europas motivvärld. 
Samtidigt som nya motiv som gripdjuret upptas i metallkon
sten ökar även förkärleken för tredimensionella bildkonven
tioner. 

Ett typiskt exempel på vikingatidens konstsmak utgör spän
net från Väsby, som med sin volym och sina rundplastiska 
figurer gör ett närmast "barockt" intryck (fig. 46). Spännet 
härstammar från Skå socken, som ligger på Färingsön nära 
den vikingatida handelsstaden Birka. På Statens Historiska 
Museum i Stockholm finns en gammal inventarieförteckning 

där det berättas att spännet hittades i en spånbacke år 1791 .av 
åttaårige bondesonen]ohan]ohansson nära Väsby Storgården. 
Det ingick i ett skattfynd, som inlöstes av staten, men kom 
sedan att skingras och falla i glömska på grund av dåtidens 
registreringsrutiner som, sett med nutida ögon, ter sig mycket 
bristfälliga. 

Den här typen av "barocka" runda silverspännen verkar vara 
ett östskandinaviskt fenomen. Motsvarigheter finns i form av 
dubbelskaliga rundspännen samt likarmade spännen (fig. 47, 
48). Denna sorts spännen behandlades av sin samtid som vär
defulla ätteklenoder och hamnade som sådana sannolikt aldrig 
i någon grav. Därför känner vi inte till mer än tio hela exem
plar av runda silverspännen, från ett fåtal smyckedepåer. Att 
de förmodligen användes för att hålla ihop kappan eller sjalen 
i kvinnodräkten vet vi dock tack vare förekomsten av liknande 
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FIG. 46: Runt skiv

spänne av silver, Väsby 

Storgården, Skå socken, 

Uppland. 

Foto och teckning: 

Michael Neif3/SHM. 

• 

_ = Huvud 

= Kroppsöppning 

= Ögon 

= Kropp 
_ = Övre extremiteter 

_ = Nedre extremiteter 

MICHAEL NEIp 2004 
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bronsspännen i kvinnogravar, t.ex. i Birka, inte långt från 
Väsby (fig. 50 og 54). Att Väsbyspännet deponerades kan bero 
på att samtiden ansåg att det var för värdefullt för att följa 
med någon i graven. Det är svårt att avgöra om det förutom 
materialvärdet kan ha funnits andra orsaker att sådana silver

spännen inte behandlades som den avlidnes personliga egen

dom. De kanske fyllde någon form av högre syfte? 
Spännet har en diameter på 7 cm och är något över 3 cm 

högt. På baksidan finns en nål att fästa spännet med. Fäst
anordningen placerades ovanför mitten för att spännet inte 
skulle tippa över. Denna placering förekommer även hos andra 

FIG. 47: Runt dubbel

skaJigt spänne av silver, 

Vårby, Huddinge socken, 

Södermanland. Foto: 

Michael Nei{3;SHM. 

FIG. 48: Likarmat spänne 

av silver, Elee, Voronez, 

Ryssland. Efter Ture }. 

Arne, 1914. 
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FIG. 49: Runt skivspänne 

av silver, Väsby Storgården, 

Skå socken Uppland. 

Foto: Michael Neif3/SHM. 

FIG. 50: Runt dubbel

skaligt spänne av brons, 

Birka grav 946, Björkö, 

Adelsä socken, Uppland. 

Foto: Michael Neif3/SHM. 

runda kappspännen. Dessutom finns en ögla i spännets nedre 
del. Den kan ha varit avsett för att hänga en kedja i. Likt 
många andra runda silverspännen uppvisar det från Väsby en 
skada som reparerats. Det är en springa i bottenplattan som 
man nitat ihop med hjälp av två strierade silverremsor (fig. 
49). Reparationen behöver inte bara vara en fingervisning på 
spännets relativa ålder jämfört med resten skattfyndet. Den 
visar ock~mycket spännet uppskattades av sin ägare som 
konstföremål och arvegods. På vikingatiden höll man inte på 
med "slit och släng", och ett så konstfärdigt spänne var syn
nerligen svårt att ersätta. Spännet med lagningsremsorna 
väger 106 g. Utan dessa skulle den kanske vara exakt en halv 
mark silver (ett urgammalt viktmått). Troligen var vikingati
dens guldsmeder vare sig tillräckligt välbärgade eller skyddade 
för att vandra omkring med en kappsäck full med silver. I 
enlighet med ett förslag av Lena Thunmark-Nylen (Die 

Wikingerzeit Gotlands III) är det då troligare att uppdragsgiva
ren tillhandahöll , eget silver för bearbetning av guldsmeden, 
naturligtvis inte utan en noggrann vägning av silvret för att 
förebygga förskingring. 

I likhet med sina fåtaliga artfränder på andra håll består 
Väsbyspännet aven välvd bottenplatta med relief (se fig. 49). 

I spännets mitt nitade man fast en stor genombruten central-
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knapp vars krona hålls uppe av fyra djur (fig. 
46). Dessa djur avslöjar sig som s.k. gripdjur 

genom sitt sätt att gripa med tassarna. Vi åter
kommer till dem. Nära centralknappen nita
des sedan fyra rundplastiska knappar i form 
av fyrfotingar. I periferin inramas skivan av 
sammanlagt fyra kn~ i gripdjursform. Till 
skillnad från de andra knapparna har dessa 
rundplastiska kantknappar gjutits i samma 
stycke som bottenplattan. Inte bara förarbetet 
och gjutningen krävde stor hantverksskicklig

het utan det tog också tid att efterarbeta och 

finputsa relief och pärlmönster. 
Eftersom skattfyndet från Väsby Storgården 

än så länge är skingrat, måste vi ta silver
spännets utformning som utgångspunkt för 
datering. Den runda bottenplattan är indelad 
i kvadranter, och i var och en av dessa finner man en relief i 
form av ett gripdjur. Bottenplattor med relief i liknade utfö
rande känner vi även från vissa runda standardspännen ur 
Birkas gravar (fig. 50), där gripdjurets utformning gör att arkeo
loger betecknar det som "Borrestil" (efter ett fynd från Borre 
socken i Vestfoid, Norge, där man påträffat liknade ornamen
tik). Centralknappens gripdjursrelief återfinns även på andra 
"barocka" runda silverspännen, där de ibland även återkommer 
på bottenplattan (fig. 51). Hela centralknappen återkommer 
även på några likarmade spännen, men där är den så stiliserad 
att man måste känna till vårt runda silverspänne för att veta 
vad detaljerna föreställer (fig. 52, jmf fig. 46). Den bakåt
blickande fyrfotingen spårar vi även i dåtidens tvådimensio
nella konst (fig. 53), där den anses som ett kännetecken för 
jellingstil (efter den berömda silverbägare som man fann i den 
gravhög i ]elling som förmodas tillhöra Gorm den gamle). 

Slutligen känner vi även till några likarmade spännen som har 
såväl pånitade djurfigurer nära centralknappen som fastgjutna 
djurhuvuden i periferin (fig. 54). Genom denna jämförelse kan 
Väsbyspännets tillkomst dateras till 900-talets första hälft eller 
mitt, och det härrör därmed från hednisk tid. Förslitningen av 

FIG. 51: Runt skivspänne 

av silver, To rs ta, 

Hälsingtuna socken, 

Hälsingland. Teckning: 

Michael Nei{3. 
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FIG. 52: Likarmat spänne 

av brons, Birka grav 969, 

Björkö, Adelsö socken, 

Uppland. Foto: Michael 

Neif3/SHM. 

FIG 53: Ryggknapps

spänne, Valla, Klinte 

socken, Gotland. Efter 

Lena Thunmark-Nylen, 

1998. 

reparationerna visar dock att spännet då hade en lång bruk
ningstid framför sig. 

För att återgå till centralknappen: ytligt sett kan den liknas 
vid en ställningskonstruktion eller krona (se fig. 46). Vid nog
grannare betraktande uppenbarar sig för oss att denna krona 
uppbärs av gripdjur. Men inte nog med det har hantverkaren 
byggt in ett överraskningsmoment; vänder man på spännet, 
så förvandlas gripdjuret plötsligt till en ansiktsmask som drar 
isär sina mungipor med händerna för att räcka ut tungan åt 
betraktaren! Samtidigt blir bottenplattan till en bredbrättad 
hatt, snarlik en mexikansk sombrero. Sådana förvandlings
bilder kallas fixeringsbilder. 

På frågan om bildens betydelse får dagens åskådare inte låta 
sig luras av det skenbart humoristiska i 'trolleriet' och glömma 
dess djupare innehåll. Till skillnad från oss själva översköljdes 
vikingatidens människa knappast av bilder. I ett samhälle som 
annars dominerades av muntlig kommunikation skulle det 
ha inneburit ett slöseri att inte använda bildmediet effektivt, 
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särskilt med tanke på den stora arbetsinsats som tillverkningen 
av Väsbyspännet innebar. Det är därför troligt att bilden har 
en djupare mening. Missuppfattningen att djurornamentiken 
är utsmyckning utan innehåll går långt tillbaka i tiden. Som 
en följd av Sophus Mullers förslag i hans skrift Dyreorna

mentiken i Norden (1880), undvek föremålsforskarna sådana 
tolkningar som avvek från den traditionella iden att djur
ornamentiken saknar djupare mening. Därför dominerades 
forskningen länge av försök att etablera stilistiska grupper som 
indikatorer för kronologiska och geografiska variationer. Först 

under de allra senaste åren har man, under intryck av dels 
vissa forskare, dels nya teoretiska strömningar, börjat ställa sig 
öppen för mytologiska och symboliska tolkningar. I detta 
sammanhang presenterades tanken att fixeringsbilder i bild
konsten bygger på samma princip som kenningar i den samtida 
muntliga skaldekonsten. Kenningar är gåtliknande metaforer, 
som ibland kan kännas väldigt långsökta. Ett enklare exempel 
är "havets häst" (=skepp). 

De hedniska nordborna kan knappast betecknas som ett 
skrivande folk. Frånsett några korta runinskrifter har de inte 

efterlämnat några skrivna texter. Kulturmiljön dominerades 

aven muntlig tradition där minnena vidareberättades från 
generation till generation. Ett effektivt sätt att bevara muntlig 
information är att använda versform, eftersom den inte för
vanskas lika lätt som vanligt talspråk och därmed är mer mot
ståndskraftig mot tidens tand. Men för att bevara traditionen 

FIG 54: Likarmat spänne 

av brons, Birka grav 973, 

Björkö, Adelsö socken, 

Uppland. Foto: Michael 

Neif3/SHM. 
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till våra dagar krävdes mer än så. Att vi vet så mycket om den 
hedniska religionen beror på att man på Island några släktled 
efter kristnandet kom till insikten att man fick byta strategi 
föyrtt rädda den gamla kunskapen från att falla i glömska. En 
aV dessa personer var Snorri Sturluson. Han förfärade sig näm
ligen över det faktum att den unga generationen inte längre 
förstod de gamla dikterna. Därför sammanställde han sin egen 
diktarlärobok. Att den kristna ungdomen hade svårigheter 
med att ta till sig arvet ter sig kanske lite mindre oförlåtligt, 
om man vet att skaldekonsten i hög grad byggde på kenningar 

som innehöll utstuderade mytiska anspelningar från den 
gamla religionen som inte längre var en del av vardagen. När 
exempelvis skaldekonsten omskrivs som "Odensmjöd" måste 

man veta att Oden en gång i tiden bedrog jätten Suttung och 
rövade bort hans mjöd, som ger förmågan att dikta. 

En hel del av de gamla dikterna från hednisk tid hade de 
tacksamma skalderna dessutom tillägnat sina välgörare, som 
kunde vara stormän eller furstar. I medeltidens nostalgiska text
samlingar framstår den hedniska skaldekonsten som hemma
hörande i samhällets ledarskikt och beskrivs som kronan i 
dåtidens intellektuella liv. I äldre tid ska skaldekonsten ha 
betraktats som en gudomlig gåva från Oden. Att just Oden 
hyllades i hövdingahallarna är ingen slump då hans gestalt 
samlade många av den ideale furstens egenskaper. Även om 
man inte skrev ned dikterna på den tid då den muntliga tra
ditionen hölls som mest levande, kan man undra om dikternas 
kenningar inte dokumenterades i ett annat medium - kanske i 
form av bilder? 

För att förstå innebörden av Väsbyspännets fixeringsbild 
måste vi därför rikta vår uppmärksamhet mot det samhälls
skikt där Väsbyspännet var i bruk. Föremålens representa
tionsvärde och självaste ursprungs ort rymmer i det här sam
manhanget viktig information. Som tidigare framgått är Väsby
spännet inget vardags spänne utan ett representationsföremål 

som enbart en stormannaätt kunde ha råd med. Kanske måste 
därför även silversmeden ses som en skald i beroendeställning 
till stormannen - även om hyllningsdikterna inte formades i 
vers, utan i silver! 
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Att just stormannaklassen höll i trådarna för det religiösa Errata 

spelet råder det föga tvivel om. Ortsnamnet Väsby (= "väst- Följande fel beror på redak
by") betecknar en förkristen centralplats som hette Tuna. tionsändringar utan författa

Mången stormannagård var är en centrum för en förkristen rens medgivande: 

församling. I'deLhär sammanhanget kan det vara interessant 

att veta, att dagens församlingsnamn Skå kan betyda "skyddat 

plats", dvs. helgedom! Måhända att silverskaldens bilder var 

egna skapelser, måhända att hantverkaren utformade en 

helig bild efter uppdragsgivarnas anvisningar. 

Men vilket;l betydelse har Väsbyspännets fixeringsbild 

egentligen? Betraktaren får se hur ett litet gripdjur förvandlas 

till en mask under en bred hatt (se fig. 46), samtidigt som grip

djuren i spänneperiferin härmar maskens "magiska" handgest. 

För att finna svaret på gåtan gäller det att lägga alla pusselbitar 

på plats! Förutsatt att fixeringsbilden är skaldekonst i silver, 

måste vi söka efter paralleller bland de skriftliga ekon som den 

hedniska traditionen lämnat på kristet pergament. Dess rötter· 
"räcker nämligen minst lika långt tillbaka i tiden som själva 

Väsbyspännet. Från hednatid finns faktiskt beskrivningar i 

vers och kenningar som överensstämmer tämligen väl med 

1) Ortnamnet Väsby (= 
"väst-by") betecknar bo
platsen väster om en för
kristen centralplats som 
hette Tuna. 

Väsbyspännets bildbudskap. För att nämna en parallell, visste 2) För att nämna en parallell, 
t.ex. Snorri Sturluson att skalderna ibland kallade Oden för visste t.ex. Snorri Sturluson 
"siohöttr" , då han i förklädnad vandrade genom världen. Som att skalderna ibland kallade 
den mörka magiker han var kunde Oden även skifta hamn Oden för "slokhatt" (sio-

höttr), då han i förklädnad 
medan han låg och sov. Med det menas att hans själ kunde ta 

sin boning i ett fyrfotadjurs kropp. Det kanske är därför han 

kunde kallas "lilla björnen" (bjarki). Förutsatt att Tuna respek-

tive Skå nära Väsby betecknar ett religiöst centrum där guden 

Oden vördades vore det ännu ett bevis på att tesen håller. Det 

faktum att Oden i Väsby - till skillnad från Snorris Edda - inte 

skildrades som enögd, utgör i sig inget motbevis. Historien 

kring hans enögdhet kan ha varit okänd i denna del av den 

vikingatida världen ... 

Vid resans slut ska vi än en gång återvända till de genera

tioner av kvinnor genom vilkas händer Väsbyspännet passe

rat, släktled efter släktled, tills det slutligen föll i glömska. 

Naturligtvis kommer vi aldrig att med visshet kunna säga 

något om ägarnas personliga förhållande till sin ätteklenod. 

vandrade genom världen. 
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Ansåg de spännet enbart som ett praktfullt - men praktiskt 

- föremål eller tillskrevs det även en annan, högre funktion? 

Som tidigare framgick, fästes spännet förmodligen högt upp 
mitt på 5rostet. Sneglade kvinnan själv ned på spännet, såg hon 
bara gripdjuret. Odens skräckinjagande ansiktsmask riktades 
däremot ut mot världen, kanske som en skyddande amulett. 
Det har spekulerats mycket kring kvinnans roll inom den 
hedniska kulten. Den trollkonst som Oden utövade ansågs 
som ett så allvarligt brott mot rådande manlighetsideal att 
_enbart kvinnor fick lära sig den. Med lite fantasi är det därför 

lätt att föreställa sig hur en kvinnlig medlem av stormanna

ätten förrättade ämbetet som prästinna eller völva. Kanske var 

det vid sådana högtidliga tillfällen som spännet fyllde till sitt 
viktigaste syfte. 

Artikeln har tillkommit med stöd från Berit Wallenbergs Stiftelse. 


