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Huvudet från Uppåkra, med fyndnummer 
U2487, består av en kopparlegering av okänd 
sammansättning (Fig. 1a-g). Det sitter på en 
avlång stjälk som slutar tvärt efter någon cen-
timeter. Baktill har huvudet en nacktofs som 
slutar abrupt – måhända p.g.a. en skada. Före-
målet mäter 3,1 cm på längden. Från öra till 
öra är huvudet 1,4 cm brett. Avståendet mellan 
näsan och nacktofsens ände är 1,6 cm. Vidare 
uppvisar huvudet slitspår och mikroskopiska 
slagspår. Detta antyder att föremålet varit i bruk. 
Det rör sig alltså inte om någon halvprodukt. 

Föremålet kan av motivskäl dateras till en 
avgränsad fas i vikingatid. Fasen tycks börja 
kort före mitten av 800-talet för att sedan sluta 
strax efter mitten av 900-talet (Klindt-Jensen 
& Wilson 1965:60; Skibsted Klæsø 1999:119; 
jfr Thunmark-Nylén 2006:677 om farorna 

med stilgrundade dateringar). Som exempel 
kan nämnas olika knoppar på likarmade spän-
nen och rundspännen (Fig. 2a-b). Spännenas 
rika utstyrsel i form av djurformade knoppar 
för tankarna till barockens svulstiga former. 
Därför betecknas sådana spännen gärna som 
”barockspännen” (t.ex. Capelle 1962; Jansson 
1984:81). En synnerligen nära parallell till 
Uppåkra-huvudet finner vi på ett ”barockt” 
ovalspänne från Trøndelagen (Fig. 2c). Alla 
dessa föremål utmärker sig genom en orna-
mentik som traditionellt tillräknas borrestilen 
(uppkallat efter fyndplatsen Borre i Vestfold/
Norge, Karlsson 1983:103). Detta föranleder 
en kommentar. På senare år har det nämligen 
gjorts gällande att borrestilen är en forsknings-
historisk konstruktion med svag förankring i 
vikingatidsmaterialet.

Ett barockt borrehuvud från Uppåkra
Michael Neiß

Abstract

During the metal detector surveys of the 1990s, a little bronze head emerged from the soil of Uppåkra, bearing 
a strong resemblance to a popular cartoon rodent. Back then, no one would have suspected it to be of great sig-
nificance, since archaeologists know similar motifs from Borre style. However, thanks to news agencies around 
the world, the Uppåkra head acquired international stardom as a “Viking Age Mickey Mouse”. Recently, 
“Mickey” has also started a new career as logotype of popular archaeology in Uppåkra. Considering this degree 
of popularity, an investigation into the original function is overdue. Nevertheless, the final answer is still con-
cealed behind a curtain of corrosion. 

Michael Neiß, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Postadress: Hovslagargatan 52, SE–19431 Upp-
lands Väsby. michaelneiss@hotmail.com
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Fig. 1. Borrehuvudet från Uppåkra (U2487), a. Framsida, b. Baksida, c. Vänster profil, d. Höger profil, 
e. Undersida, f–g. Ovansida. Foto: Michael Neiß.
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Den metod som länge präglat forskningen 
kring vikingatidens djurstilar går tillbaka på 
1800-talet. På anmodan av Sophus Müller 
(1880) eftersträvade generationer av ornament-
forskare att uppdela djurornamentiken i sti-
listiska grupper som skulle indikera kronolo-
giska och geografiska skillnader. Vad beträffar 
folkvandringstida och vendeltida djurstilar, 
etablerades så småningom en arbetsmetod som 
huvudsakligen utgick från djurdetaljer och 
kurvatur (jfr t.ex. Salin 2004; Almgren 1955; 
Ørsnes 1970). Forskningen kring vikingatidens 
stilgrupper dominerades däremot länge av en 
arbetsmetod som skilde mindre konsekvent 
mellan stil och motiv. Således upphöjdes vissa 
ensammotiv till stilindikatorer, medan verkliga 
stilindicier som detaljutformning och kurvatur 
inte kom till sin fulla rätt. Till följd av denna 
arbetsmetod definierades borrestil i praktiken 
genom förekomsten av borremotiv – bl.a. ett 
litet gripdjur med tallriksöron, knappnäsa och 

g.

e. f.
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en bandformad kropp (Klindt-Jensen & Wil-
son 1965:58f.; jfr Karlsson 1983:103f.). Under 
senare år kan man dock skönja ett paradigm-
skifte i litteraturen. Således har det uppmärk-
sammats att borrestilen delar många egentliga 
stildrag med jellingstilen (uppkallad efter fynd-
platsen Jelling på Jylland/Danmark, Ibid. 120). 
Dessutom har man gjort gällande att dessa sti-
lar huvudsakligen används under samma epok 

och inom samma socialmiljö (Ibid. 96, 103 f.; 
Jansson 1991:271f., 276; Neiß 2007:84f.). För-
visso har det visat sig att Borre-motivet har en 
något tidigare start (i Gokstad-gravens dendro-
datering, Skibsted Klæsø 1999:126). Samtidigt 
är det dock ovisst om Uppåkra-huvudet bör 
tillräknas borrestilens tidigaste fas. Eftersom 
djurmotivet med knappnäsa och tallriksöron 
är så starkt associerat med borrestilen kommer 

Fig. 2. Motivparalleller till borrehuvudet 
från Uppåkra, a. Likarmat spänne från 
Elec i Voronež/Ryssland b. Rundspänne 
från Jämjö i Gärdslösa, SHM 13534, 
c. Gripdjursformade knoppar på oval-
spänne. Bjørge, Gran i Opland/Norge. 
Efter Arne 1914, Rygh 1888: Fig. 653, 
Neiß 2006.a

b
c
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jag hädanefter beteckna Uppåkra-huvudet som 
”borrehuvudet”. 

Form korrosion, material 
och slitage 

Under tiden i jorden och eventuellt också vid 
fyndhanteringen har borrehuvudet ändrat utse-
ende. Förändringarna är så pass kraftiga att de 
försvårar en funktionsbestämning. Som hos 
månget annat åkerfynd är föremålet starkt 
ansatt av korrosion. Således har stora ytor över-
vuxits av korrosionsprodukter som ger ytan ett 
blomkålsaktigt utseende (troligen malakit och 
cuprid; vänligt påpekande av Camilla Häll-
brink, Tyresö). På andra ställen har originaly-
tan för alltid gått förlorad. Exempelvis saknar 

stjälken ett brett spån framtill mot höger (Fig. 
1a). Här kan man skymta borrehuvudets gul-
aktiga metallkärna. På huvudets vänstersida 
kan man skönja ett tredelat parti som liknar en 
klo eller ett hårfäste. På högra sidan däremot 
har motsvarande originalyta raderats ut (jfr 
Fig. 1c-d). Dessa skador är tyvärr irreparabla.

Samtidigt uppvisar föremålet också ytor 
som kräver en något ambitiösare konserve-
ring. En blick på kaviteten bakom nacktof-
sen avslöjar nämligen att originalytan fort-
farande täcks av jordblandad korrosion (Fig. 
1e). Detta område väcker frågor då det sam-
manfaller med en svacka i den kringliggande 
kopparlegeringen. Så länge som området täcks 
av korrosion går det dock inte att avgöra om 
svackan beror på slitage eller på något annat. 
Föremålets olika partier är olika hårt ansatta 
av korrosion. Bäst bevarat är borrehuvudets 
övre del (Fig. 1a–g). Här finner vi några kor-
rosionsfattiga partier som utmärker sig genom 
en silvrig lyster. Däremot är stjälken kraftigt 
korroderad. Varifrån kommer silverlystern och 
varför drabbades stjälken hårdare av korrosion? 
En möjlig delförklaring är att borrehuvudets 
delar har korroderat i olika mikromiljöer. Det 
skulle kunna handla om olikartade jordmåner 
eller om kompositmaterial. Två indicier kan 
underbygga antagandet att nålstjälken suttit 
nerstucken i ett material som snabbade på 
nedbrytningen. För det första är nålstjälkens 
undersida rundad av slitage. Slitspår uppstår 
när en yta gnuggar mot en annan yta. För det 
andra finns en antydan till ett mitthål i själkän-
dan (Fig. 1e). Ett sådant mitthål skulle kunna 
uppta en tapp som skulle begränsa nålstjälkens 
rörlighet i sidled. 

Detta förklarar dock inte hur silverlystern 
kommit till. Kanske kan man lösa gåtan i fram-
tiden genom att kombinera en undersökning 
i svepelektronmikroskop med en metallana-
lys. I väntan på detta måste vi nöja oss med 

Fig. 3. Ringnål med nålhuvud i form av ett borredjur, 
Valve i Eskelhem (SHM 8424). Efter Thunmark-
Nylén 1998: Taf. 114.2a–b.
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fyra olika hypoteser. Således kan silverlystern 
bero på korrosionsförloppet, kopparlegering-
ens sammansättning, en ytförädling eller en 
skyddspatina:

a) För det första genomgår kopparlegeringar 
med hög tennhalt en specifik korrosionsför-
lopp som kan resultera i en silvrig föremålsyta 
(bestående av kopparsaltar med stänk av tenn-
oxid). Under vissa förutsättningar kan ytan 
t.o.m. urlakas helt på koppar, medan tennoxi-
den stannar kvar då det inte är vattenlösligt 
(utförligare Cronyn & Robinson 1990:218). 
I så fall förefaller hela föremålsytan förtennad. 

b) För det andra kan borrehuvudet inne-
hålla mycket tenn eller spårämnen som exem-
pelvis arsenik som skänker kopparlegeringen 
en silvrig glans (jfr Härke 1976: 472; Steuer 
2007:348f.). I så fall förundras man dock över 
metallfärgen i borrehuvuds kärna som avviker 
från silverytan genom sin gulare grundton.

c) För det tredje är det också tänkbart att 

silverlystern är resultatet av en ytförädling. Från 
forntiden känner vi till olika sätt att förädla 
kopparlegering genom vitmetallsbeläggning i 
form av silver eller tenn. För att nämna några 
möjligheter, kunde man doppa ett föremål i 
flytande vitmetall eller plätera det med blad-
metall. Det gick att bränna fast vitmetallen 
på en kopparlegering med eller utan hjälp av 

Fig. 4. ”Drakhuvud” med osäker funktion. Okänd 
fyndplats på Gotland. Efter Thunmark-Nylén 1998: 
Taf. 288.1.

Fig. 5. Pincett- och syluppsättning med rund-
plastiska huvuden. Björkö i Adelsö (SHM 34000, 
Bj 735). Efter Arbman 1943: Taf. 172.4.



241ETT BAROCKT BORREHUVUD FRÅN UPPÅKRA

kvicksilver (gäller bladsilver, silver- och tenn-
amalgam samt olika silversaltpastor). Man 
hade till och med lärt sig att utnyttja elektro-
kemiska processer. Exempelvis kunde man 
åstadkomma en vitmetallsbeläggning genom 
att polera kopparlegeringen med en pasta som 
beretts av bl.a. silversalt och syra. I samband 
med en elektrokemisk utbytesreaktion anrikas 
silverjoner ur pastan på föremålsytan. För att 
nämna ett annat exempel ur elektrokemins 
värld går det också att ”vitkoka” en koppar-
legering i ett syrabad. Syrabadet har två dia-
metralt motsatta syften – att anrika vitmetall 
i föremålsytan eller att minska på kopparn. I 
det förra fallet kokas kopparlegeringen tillsam-
mans med tenn (vilket är mindre ädelt än kop-
par). Då diffunderar tennjonerna ut i vätskan 
och binder sig till kopparn. Genom syrabadet 
når tennjonerna även in i minsta springa. När 
föremålet väl har tagits i bruk, klarar sig dessa 
svåråtkomliga ställen bättre från tidens tand. 
Därför förmedlar svåråtkomliga ställen ofta 
en trovärdigare ursprungsbild än exponerade 
ställen. Dessvärre infriar borrehuvudet från 
Uppåkra inte alls denna förväntning. Istäl-
let uppvisar några exponerade ställen rejäla 
silverglimtar. I kontrast därtill bjuder svår-
åtkomliga ställen i bästa fall på en mattgrå 
lyster. Därför kan det löna sig att överväga 
om en annan vitkokningsmetod använts. I 
det här fallet innehåller kopparlegeringlege-
ringen lite silver (vilket är ädlare än koppar). 
För att avlägsna kopparn låter man föremåly-
tan oxidera. De genom oxidering uppstådda 
kopparsalterna lösas sedan upp i ett syrabad. 
Efter kopparns försvinnande ur föremålytan 
kvarstår en porös silverstruktur som låter sig 
förtätas genom mekanisk efterbearbetning. 
Till skillnad från vitkokandet med tenn rör 
det sig alltså egentligen om en kombination av 
kemiska och mekaniska arbetsmoment (Wol-
ters 2006a, 2006b). Det faktum att svåråtkom-

liga ställen är svårare att efterbearbeta skulle 
förklara varför borrehuvudets ihåligheter än i 
dag uppvisar mindre silverglans än dess mer 
lättåtkomliga ställen.

c) För att ge ett fjärde förklaringsförslag, kan 
silverlystern påvisa en skyddspatina. Den som 
tittat på handtaget i en gammal kyrkport minns 
säkert den skyddspatina som bildas när metall-
len reagerar med ämnen från huden. I likhet 
med vår kyrkport visar även Uppåkra-huvudet 
bruksspår. Dessa bruksspår finns framför allt 
på sådana ställen som förefaller patinerade. Det 
är alltså tänkbart att borrehuvudet utvecklat 
en skyddspatina genom upprepad handkon-
takt. En vikingatida skyddspatina skulle där-
utöver kunna förhala ett korrosionsangrepp, 
när föremålet väl har hamnat i jorden (vänligt 
påpekande av Bernd Gerlach, LUHM). 

Funktionshypoteser

Sett med dagens ögon kan Uppåkrahuvu-
dets utformning te sig fantasieggande. Men i 
detta avseende är borrehuvudet inte ensamt i 
Uppåkra. För att nämna en annan omtvistad 
föremålsform, har det framkommit ett drak-
liknade huvud (U2684). ”Drakhuvuden” som 
detta är kända från olika platser i Nordeuropa. 
Det rör sig om Birkas garnison, hamnområde 
och svarta jord (= gjutform), en okänd lokal 
på Gotland (Fig. 4), vidare Hedeby, Kras-
se i Guldrupe, Gorodisce nära Novgorod, 
Ralswiek på Rügen, Slinkbacken i Danmark 
socken, Sojvide i Sjonhem och Sorby i Väte 
(Gräslund 2003; Thunmark-Nylén 2006:369f. 
med litteratur). Det som skiljer drakhuvudena 
från borrehuvudet är framförallt utformningen 
till en drakliknade best. Några gemensamma 
element är däremot drakhuvudenas storleks-
ordning (se Gräslund 2003:82), förekomsten 
av potentiella funktionsöglor samt det faktum 
att månget drakhuvud kan ha varit fäst i ett 
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annat material. Funktionsfrågan hos drakhu-
vudena har gett upphov till mycket spekula-
tion. I kombination med ovanstående iakt-
tagelser kan dessa funktionsteorier vägleda 
oss genom diskussionen om borrehuvudets 
funktion. De funktionshypoteser som alstras 
genom diskussionen rangordnas i det följande 
efter rimlighet:

1) Nålhuvud

Två av drakhuvudena – Hedeby och Sojvide – 
har ett långt skaft med nålspets. Detta tillåter 
slutsatsen att föremålen fungerade som dräkt-
nålar (jfr Elsner 1992:1; Jansson 1999:52). 
En detalj som skiljer dessa drakhuvuden från 
borrehuvudet är dock nacktofsens utform-
ning. Har ett drakhuvud nacktofs, har den 
ett smalt tvärsnitt och slutar i en uppböjd 
flik. Men hos borrehuvudet består nacktofsen 
av ett brett nedböjt band. Om bandet hade 
varit längre, skulle det lätt kunnat omsluta 
en ring. Även många drakhuvuden har öglor 
som kan uppta ringar (jfr exemplaret från 
Slinkbacken med kvarsittande ring, Gräslund 
2003:Fig. 3e). Men dessa öglor är inte band-
formade. För att finna bandformade öglor får 
man därför vända blicken mot ringnålar och 
ringspännen. Dessutom pryds nålarna i denna 
föremålsgrupp ibland av ett figuralt huvud 
med ringögla baktill (Fig. 3). Dessutom är 
borrehuvudet lite nedböjt i förhållande till 
sin presumtiva nålstjälk. Även detta är ett 
återkommande drag hos både ringnålar och 
ringspännen. Men för att styrka funktions-
hypotesen behövs ytterligare indicier. Som 
framgått ovan, täcks borrehuvudet av slitspår. 
Låt oss anta att dessa användningsspår härrör 
från primärbruket. I så fall har föremålet alltså 
en viss användningstid bakom sig. Använd-
ningstiden tycks faktiskt vara tillräckligt lång 
för att också ge funktionsringen tillfälle att 

lämna egna slitspår i öglan. Öglans kavitet 
täcks dock f.n. av en korrosionskrusta (Fig. 
1e). För att pröva funktionshypotesen gäller 
det alltså att avlägsna korrosionsprodukterna. 

Men även vid ett positivt utfall förblir det 
svåravgjort om Uppåkra-huvudet ingick i en 
ringnål eller ett ringspänne. Fragmentaris-
ka ringnålar och ringspännen kan nämligen 
vara svåra att skilja åt. Ett gemensamt drag för 
ringnålar och ringspännen är att de består av 
en nål med ring i huvudändan. Samtidigt fyl-
ler dessa delar olika funktioner: Hos ringnålen 
hålls dräkten ihop av nålen. Ringens huvud-
uppgift är att fixera nålen i dräkten. Därför 
kan en ringnål användas som dräktnål även 
om den blivit av med ringen. Hos ringspännet 
däremot är båda delar lika viktiga för funk-
tionen. Ringen utgör nämligen såväl spännets 
nålfäste (dvs. nålhuvudets fästpunkt) som spän-
nets nålhållare (dvs. nålspetsens vilopunkt). 
Därför är nållängden hos ett ringspänne säl-
lan större än ringdiametern. Hos en ringnål 
brukar nålen däremot vara betydligt längre (jfr 
Thunmark-Nylén 1984:5; Thålin 1984:15). 
För att skilja en ringnål från ett ringspänne 
måste man alltså kunna relatera nållängden 
till ringdiametern. Men i fallet Uppåkra är 
detta inte längre möjligt.

Även borrehuvudets presumtiva nålstjälk 
tycks vara förenlig med hypotesen om en 
ringnål eller ett ringspänne. I så fall antyder 
formen en sekundär lagning eller ett primärt 
kompositmaterial. Från Birka-grav 643 känner 
vi ett exempel på en ringnål där själva nålen 
utgjordes av en järnpinne (SHM 34000, Arb-
man 1943:Taf. 42.1). Nålhuvudet göts däre-
mot av kopparlegering (vänlig information av 
Ny Björn Gustafsson, Stockholms universitet, 
AFL). För att fästa huvudet mot järnnålen 
begagnade man sig av överfångsgjutning. Detta 
innebär att vaxmodellen till huvudet modelle-
rades direkt på järnpinnen. När vaxmodellen 
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var färdigställd, ommantlades den med lera. 
Lerformen uppvärmdes, och man lät vaxet 
rinna ut. Genom bränning förbereddes gjutfor-
men för gjutning. Sedan kunde formen fyllas 
med smält kopparlegering. Efter att metallen 
hade kallnat, slog man sönder gjutformen, och 
gjutprodukten kunde tas fram. Därpå följer 
efterbearbetningsfasen. I det här skedet gavs 
gjutaren tillfälle att efterbearbeta nålen genom 
t.ex. retuschering, avputsning och ytförädling i 
form av förgyllning och/eller vitmetallsbelägg-
ning (Theophilus Presbyter kap. 30–31, 61; 
Oldeberg 1966:79–118, 81; Thunmark-Nylén 
1983:7–22, 2006:386–390). För att uppnå 
största möjliga hållfasthet, bör kärnmetallen 
ha en lägre smältpunkt än överfångsmetallen 
(Ibid. 387). Det är dock allmänt vedertaget 
att järn har en högre smältpunkt än koppar-
legering. Hade borrehuvudet från Uppåkra 
verkligen varit pågjutet på en järnpinne, skulle 
det alltså varit dömd till att lossna. Men kan-
ske skulle huvudet inte ramla bort med det-
samma utan först rotera kring järnpinnen. Låt 
oss vidare anta att borrehuvudets hypotetiska 
järnpinne hade en avsats. I så fall är det rimlig 
tanke att borrehuvudets undersida gnuggade 
mot järnavsatsen, vilket skulle förklara de slit-
spår som vi idag ser på stjälkändan. Detta var 
en hypotes med många ”om”.

För att ge en alternativ förklaring till nålskäl-
kens ändslitage, måste man räkna med möjlig-
heten att mitthålet i själva verket härstammar 
från en lagning. Antag att ringnålens eller ring-
spännets nål gjutits i ett stycke med kopparlege-
ringshuvudet – men genom en olyckshändelse 
bryts nåldelen. För att åter kunna ta föremå-
let i bruk förser man stjälkstumpen med en 
sekundär nål (låt vara osagt om det rör sig om 
metall eller organiskt material). För att mon-
tera en sådan sekundärnål kan man antingen 
karva ut nålhuvudet till en hylsa som träs över 
sekundärnålen (Thunmark-Nylén 1983:fig. 

95) eller tillverka en sekundärnål med hylsa 
som träs över nålhuvudet. För att förhindra 
att sekundärnålen rör sig i sidled, borrar man 
samtidigt ett litet hål i stjälkmitten. Mitthålet 
upptar ett litet stift som förbinder nålstumpen 
med sekundärnålen. Sekundärnålen kan dock 
rotera kring denna axel och därmed orsaka 
nålstjälkens ändslitage.

Utgående från hypotesen att borrehuvudet 
från Uppåkra fyllde en primärfunktion som 
nålhuvud, förs tankarna till följande paral-
leller: Ringnålarna från Birka-grav 643 och 
från Alkvie i Endre (SHM 34000, Arbman 
1943:Taf. 42.1; SHM 1265, Thunmark-Nylén 
1998:Taf. 166.6a-b) samt ringspännet från 
Valve i Eskelhem (Fig. 3). Samtidigt förblir 
det en öppen fråga vilken föremålsform som 
ligger närmare till hands. 

2) Pincettbeslag eller sylbeslag

Hos drakhuvudena från Hedeby och Sojvi-
de tycks det långa skaftet med nålspets inte 
heller utesluta en funktion som syl (Jansson 
1999:52). Utgående från detta konstaterande 
presenteras nu den näst rimligaste funktions-
hypotesen. Enligt den skulle borrehuvudet 
från Uppåkra fylla en primärfunktion som 
syl- eller pincetthuvud. På grund av föremå-
lens likartade utformning är det ofta svårt att 
särskilja sylar från nålar. I säkra fall uppträder 
sylar dock tillsammans med matchande pincet-
ter. Denna kombination tyder på att föremå-
len bildade en funktionsenhet (förslagsvis vid 
textil- och läderarbeten, jfr Waller 1984:188f.; 
t.ex. Arbman 1943:Taf. 172.2, 172.4). I likhet 
med föremålet från Uppåkra kröns många sylar 
och pincetter av ett rundplastiskt huvud i en 
liknande storhetsordning som hos borrehuvu-
det (Waller 1984:183). Dessutom tillverkades 
sylar och pincetter ofta av kompositmate-
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rial. Exempelvis finns det sylar och pincetter 
med rundplastiska kopparlegeringshuvuden 
på järnskaft respektive järnskänklar. Men det 
finns också indicier som talar emot en funk-
tion som syl eller pincett. Det första är bor-
rehuvudets breda nackflik, som ovan tolkas 
som resterna efter en ögla. Förvisso förses 
även pincetter och sylar med upphängnings-
ögla. Men i så fall sitter den mitt på huvudet, 
till skillnad från Uppåkra-huvudet som har 
öglan baktill. För det andra brukar pincett- 
och sylhuvuden vara mer antropomorfa än 
vad är fallet hos borredjuret från Uppåkra. 
En tredje avvikelse från sylar och pincetter är 
det faktum att borrehuvudets ansikte är lite 
nedböjt i förhållande till nålstjälken (jfr Fig. 
1c–d med ibid. Taf. 172).

Utgående från hypotesen att borrehuvudet 
från Uppåkra fyllde en primärfunktion som 
pincetthuvud eller sylhuvud, förs tankarna till 
följande paralleller: Pincetterna och sylarna 
ur Birka-gravarna 735, 946 och 980 (Fig. 5, 
Arbman 1943:Taf. 172.1, 172.2).

3) Övriga funktionshypoteser

Förgående funktionshypoteser utvecklades uti-
från Uppåkra-huvudets allmänform inklusive 
synliga tillverknings- och användningsspår. 
Däremot fokuserar följande tolkningsförslag 
framför allt på borrehuvudets vaga likhet med 
drakhuvuden. 

Drakhuvudena har nämligen tillägnats 
några mer fantasieggande tolkningar, bortom 
nålar och sylar. Dessa tolkningar bottnar i det 
gemensamma antagandet att huvudena varit 
fästa i organiskt material. Det är en möjlighet 
som inte heller kan uteslutas för borrehuvu-
det (se ovan). För att börja med ett bevisat fall 
bland drakhuvudena, har man funnit träres-

ter i holken på exemplaret från Slinkbacken 
(Duczko 2004:106f.). Även drakhuvudet från 
Ralswiek har på skäliga grunder associerats med 
organiska material (Herrmann 2005:80). Men 
till skillnad från Slinkbacken sitter huvudet 
från Ralswiek på en tånge. Samma aber gäl-
ler även drakhuvudena från Birkas garnison, 
Gotland (Fig. 4) och Sorby i Väte. Hos dessa 
tre huvuden kan man nämligen urskilja en 
tydlig tapp som tycks utmärka tången. Jag har 
ovan diskuterat huruvida borrehuvudet från 
Uppåkra hade en egen tapp. 

Det har föreslagits att drakhuvudet från 
Ralswiek och Birkas hamnområde (med 
bortbrutet skaft) suttit på träskrin (Kyhl-
berg 1973:173f., Herrmann 2005:80). Inom 
ramen för sin diskussion av Birkas krigarkultur 
har Charlotte Hedenstierna-Jonson associe-
rat drakhuvudet från garnisonen med flöjlar 
och fälttecken (jämte en mer jordnära nålhy-
potes, jfr 2006:59f. med tolkningsutrymme 
för två scenarier). En annat tolkningsförslag 
som leder tankarna till härskarregalier kom-
mer från af Ugglas (Oldeberg 1943:not 272; 
Kyhlberg 1973:273 med litteratur). Han lekte 
med tanken att drakhuvudena tjänat som 
funktionsbelag på sittmöbler. Enligt af Ugglas 
är det tänkbart öglorna var fästanordningar 
för kuddar eller dynor. Det är därför kanske 
mer än bara en tillfällighet när fyndplatsen 
till Birka-huvudet tolkas som platsen för gar-
nisonshallens högsäte (jfr Holmquist Olaus-
son 2001:15).

Att tillskriva borrehuvudet från Uppåkra en 
primärfunktion som skrinbeslag, flöjelhållare 
eller stolbeslag är förvisso inte den mest närlig-
gande tolkningen. Samtidigt måste det betonas 
att vi ännu saknar indicier för att kunna ute-
sluta dessa möjligheter med säkerhet.
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Summering
Inom ramen för uppsatsen har jag försökt att 
härleda borrehuvudets primärfunktion från 
föremålets allmänform inklusive sådana till-
verknings- och användningsspår som är synliga 
idag. Samtidigt medför borrehuvudets dåliga 
bevarandeskick en viss informationsförlust. 
Ett osäkerhetsmoment utgör också kvarsit-
tande korrosionsprodukter eftersom de kan 
dölja okänd information. Då det inte har varit 
möjligt att teckna en koherent funktionsbild 
för borrehuvudet har jag istället utvecklat olika 
funktionshypoteser och rangordnat dessa efter 
rimlighet. Ett gemensamt drag för alla funk-
tionshypoteser är dock det faktum att de inte 
till fullo verifieras av vad som är synligt idag. 
Förresten kan det inte heller uteslutas att bor-
rehuvudet från Uppåkra utsatts för sekundärt 
bruk (t.ex. som stylus) som förändrat dess pri-
mära utformning inklusive användningsspår. 
Kanske kommer en omkonservering att föra 
oss ett steg närmare svaret…

Under tiden får det barocka borrehuvudet 
från Uppåkra – alias ”Musse Pigg” – gäcka 
betraktaren ett tag till.
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