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I det följande presenteras en metod för identifiering av fixerings-
bilder tagna från det nyligen upptäckta vikingatida praktspän-
net från Vestervang. Bidraget inleds med mekanismerna bakom 
bildvarseblivningen och slutar i ett tolkningsperspektiv över det 
möjliga sambandet mellan de vikingatida gjutarnas bildspråk 
och språkbilderna hos de samtidiga skalderna.

Om varseblivningen av fixeringsbilder

En tänkvärd insikt från bildvetenskapen är att det knappast finns ob-
jektiva avbildningar som är lika lätta för alla människor att se.1 Att vi 
accepterar avbildningar som representationer av fenomen i vår livs-
värld bygger på en kulturspecifik inlärningsprocess där vissa bildkon-
ventioner internaliseras. Således är det inte självklart för mänsklighe-
tens alla kulturer att ett foto representerar något annat än ett stycke 
papper eller okänd materia. Inom litteraturen upprepas gärna exem-
plet med en afrikansk bushkvinna som inte kunde se vad ett foto av 
hennes egen son föreställde. En platt svartvit bild rimmade illa med 
hennes verklighetsuppfattning! Därför krävdes ett antal förklarings-
försök innan hon lyckades dechiffrera fotot.2 Oberoende om denna 
klassiska fältobservation lever upp till moderna validitetskriterier eller 
ej,3 så kan anekdotens kvintessens med fördel överföras på moderna 
arkeologers situation. Den som tänker tillbaka på sitt första möte med 
Bernhard Salins Altgermanische Thierornamentik (1904), minns säkert 
att det ibland krävdes övning innan man kunde tyda de olika figurerna 
helt utan läsanvisningar.

En särskild grupp bilder som ställer arkeologins motividentifiering 
på sin spets är de så kallade fixeringsbilderna.4 Med fixeringsbild avses 
en mångtydig avbildning som orsakar spontana växlingar i varsebliv-
ningen. Betraktarens läsning pendlar mellan flera alternativ. Ett klas-
siskt  exempel är Rubins vas, där en till synes konstant växling mel-
lan en vas och två ansikten äger rum (fig. 2).5 Fixeringsbilder är inte 

Fixeringsbilder från Vestervang

Av Michael Neiß

Försök till en metodisk motividentifiering
för vikingatida djurornamentik

Fig. 1. Rundspännet från 
Vestervang, a. Framsidan,  
b. Baksidan.  
Foto: Författare.
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bara föremål för bildvetenskaplig spekulation.6 De har även visat sitt 
värde som verktyg för neurobiologisk perceptionsforskning.7 Enligt 
nyare forskningsrön bygger den mänskliga bildvarseblivningen på ett 
komplext samspel mellan olika hjärnområden som står i ett hierarkiskt 
förhållande till varandra. Även om vissa delprocesser inom det visuella 
systemet fortfarande är omdebatterade,8 tycks man vara enig om att 
flertydiga fixeringsbilder genomgår samma delprocesser som entydiga 
avbildningar.9 Således har hjärnan redan hunnit jämföra en rad hy-
poteser med lagrade grundmönster långt innan resultatet når medve-
tandet. Till skillnad från normalavbildningar med bara en stimulus, 
innehåller fixeringsbilderna flera konkurrerande stimuli som tvingar 
det visuella systemet till en ständig omorganisation – och betrakta-
rens motivuppfattning pendlar därför fram och tillbaka mellan olika 
alternativ. Förvisso kan man lära sig att utöva viss kontroll över percep-
tionsväxlingen. Likväl visar experiment att alternativa stimuli inte kan 
undertryckas hur länge som helst.10 Man har påpekat att tredimensio-
nella fixeringsbilder har en extra fängslande verkan. Oftast innehåller 
tredimensionella kompositioner nämligen fler stimuli än platta bildy-
tor. Därför tar det också längre tid att organisera bildelementen till 
meningsfulla motiv. Dessutom erbjuder det sig att utöka antalet motiv. 
Som resultat upplever betraktaren en stadig ström av växlande motiv. 
Detta skapar i sin tur illusionen av liv och rörelse.11 Därför kan det 
kännas motiverat att särskilja tredimensionella fixeringsbilder med be-
greppet “fixeringsskulptur”. Likväl kommer jag i det följande att hålla 
fast vid den väletablerade termen fixeringsbild, i syfte att motverka en 
onödig begreppsförvirring. I diskussionen om stimuli har det vidare 
gjorts gällande att det finns ett slags prominensordning i bildigenkän-
ningen. Således kräver vissa grundmotiv bara minimala stimuli för 
att framkallas. Ett exempel på ett högtstående grundmönster är det 
mänskliga ansiktet, som kan återges med några enkla streck. Således 
räcker tangentkombinationen :-) för att få många läsare att associera till 
ett leende ansikte. Samtidigt kräver lägre stående grundmotiv fler sti-
muli för att nå medvetandet. Vad gäller bildframställningar, anses det 
inte alls säkerställt att vår förmåga att varsebli ansikten är medfödd. Is-
tället förefaller prominensordningen vara ett resultat av inlärning. Som 
sådan är den djupt förankrad i betraktarens personliga livsvärld.12 Den 

Fig. 2. Rubins vas. 
Teckning: Författare.
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kulturella förankringen har också ikonografisk signifikans i de fall då 
en liten detaljskillnad blir till en vattendelare mellan två olika läsningar 
(t.ex. plommonstopet som skiljer en karikatyr av Charlie Chaplin från 
en karikatyr av Adolf Hitler).13

Men låt oss än en gång återvända till Bushkvinnan som inte såg 
sin egen son på kort. – Eller gjorde hon det? Man har nämligen gjort 
gällande att antropologen helt enkelt felbedömde situationen. Således 
ska kvinnans tvekande inför kortet inte likställas med hennes oförmå-
ga att dechiffrera bilder! I stället bör det tolkas som uttryck för initial 
förbluffelse (när hon först varseblev sin son) och för sund skepticism 
(när hon sedan begrundade huruvida det var fel på hennes sinnen 
eller om papper verkligen kan framkalla denna illusion).14 Frånsett 
några extrema undantag15 är bildvarseblivning nämligen framför allt 
en kulturellt betingad process. Den förutsätter att vi accepterar att 
någonting lämpar sig som medium för meningsfulla bildtecken. För 
att ta till ett extremt exempel på bildvarseblivning, så är några männis-
kor benägna att tro att bladen i tekoppens bottensats döljer värdefull 
förhandsinformation om dagens händelser. Vid dechiffreringen tjänar 
porslinskoppens botten som bildgrund, samtidigt som tebladen utgör 
ett slags pigmentkorn som organiseras till bildtecken som förmedlar 
ett budskap.16 Därmed är dock inte sagt att en grundmurad ateist 
skulle sluta sig till att tebladens fördelningsmönster bottnar i högre 
makters önskan att förkunna framtiden. På så sätt undermineras också 
porslinskoppens potential som bildmedium. Men även om tron på 
porslinskoppens metafysiska och mediala potential inte torde vara ut-
bredd, så är vi västerlänningar faktiskt konditionerade till att associera 
papper med en intention.17 Man kan spekulera huruvida detta kan 
vara anledningen till varför många försökspersoner i Rorschach-testet 
är beredda att se en meningsfull organisation i en färgfläck tillkom-
men av ren slump.18

I samband med spående i tekoppar har olika skolor etablerats. Vissa 
tekoppssiare bryr sig endast om bottnen då den försvårar läsningen av 
tebladens formationer, t.ex. genom en störande dekor. Bottnen tycks 
alltså i normalfallet uppfattas som en neutral projektionsyta utan egent-
lig roll vid läsningen.19 I det andra lägret har vi tekoppssiare som föredrar 
att spå framtiden ur en specialtillverkad kopp med fältindelad botten. 
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I dessa fall styrs tolkningen både av tebladens formation och av deras 
position i förhållande till koppens dekor20 – bottnen har alltså blivit 
relevant för helhetsbilden. Samma fenomen kan också registreras vid 
traditionella bildläsningar: i vissa sammanhang uppfattas bildgrunden 
som irrelevant, i andra påverkar projektionsytans materia, struktur och 
dekor tolkningsriktningen. För att ge ett exempel, kan vi tänka oss en 
tecknare i vår bekantskapskrets som återvänt hem från ett okänt upp-
drag i Venedig. I bagaget medföljer en avbildning av Markuskyrkan. 
Om avbildningen är en oljemålning i romantikern Turners stil, upp-
fattar vi den förmodligen som en blandning av målarens inre och yttre 
verklighet. Därför kan det kännas motiverat att fråga vännen huruvida 
tavlan är ett konstnärsuppdrag. Om samma kyrka däremot dokumen-
terats i en arkitektritning, uppfattas bilden snarare som återgivning av 
en yttre verklighet. Anledningen är förstås återgivningstekniken (rit-
penna på millimeterpapper) som utlovar viss pålitlighet i detaljfrågor, 
åtminstone i jämförelse med oljemålningens lösa penseldrag.21 Med 
andra ord har tecknarens val av teknik och projektionsyta påverkat vår 
bildtolkning. Kanske känner vi oss därför föranledda att fråga vännen 
om Venedig-resan skedde i samband med ett byggnadsantikvariskt 
projekt eller dylikt. I de fall då projektionsytans materia och struktur 
eller dekor återverkar på tolkningsriktningen, betecknas dessa parame-
trar som plastiska tecken.22 

Sammanfattningsvis bör vi alltså visa förståelse för att det tog bush-
kvinnan lite tid att acceptera det svartvita fotot på hennes son. Utma-
ningen bestod nämligen inte bara i att dechiffrera en okänd bildkon-
vention, utan också i att lära sig reglerna för ett helt nytt bildmedium! 
Men vilken betydelse har denna lilla exkurs för varseblivningen av 
vikingatida fixeringsbilder? Inom vikingatidsforskningen har diskus-
sionen om fixeringsbilder hittills spelat en mycket underordnad roll.23 
Anledningen tycks vara tvåfaldig: För det första har arkeologer sedan 
länge konditionerats till att se djurornamentik som dekor utan djupare 
innebörd. En bidragande orsak torde också vara vikingatidens sym-
metriideal som ledde till mångfaldigandet av ett och samma motiv. I 
moderna ögon associeras denna organisationsprincip nog lätt till var-
dagsföremål med en till synes meningsbefriad dekor – exempelvis en 
tekopp! Istället för att utröna ornamentets eventuella ikonografi har 
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man därför sökt sortera bildmaterialet utifrån kronologiska, geogra-
fiska och sociala frågeställningar. I sin strävan att definiera ändamåls-
enliga stilkategorier har man ofta utgått från standardföremålens enkla 
kompositioner,24 trots att dessa ofta liknar brottstycken från praktfö-
remålens rikare bildprogram.25 Genom detta felgrepp har arkeologin 
råkat klumpa ihop motiv och stilindikatorer till ett antal svårbegripliga 
stilgrupper, vilkas validitet med rätta har ifrågasatts.26 Likväl traderas 
arkeologins stilbegrepp än idag med oförminskad styrka.27 

Den andra potentiella orsaken till arkeologins partiella blind-
het för fixeringsbilder har sin grund i det faktum att vikingatidens 
djurornamentik brukar vara svårtolkad, i synnerhet på praktföremål. 
Som en genväg tillgriper man gärna arkeologins stildefinitioner och 
använder dessa som ett slags läseanvisning. Sedan avstannar analysen 
i regel så fort man etablerat en läsning som anses besvara arkeologins 
traditionella spörsmål kring datering, proveniens eller social kontext. 
Det är självfallet inte min avsikt att ifrågasätta arkeologins generella 
strävan att exploatera dekor för någon av de ovannämnda frågeställ-
ningarna. Det finns faktiskt många goda exempel som visar hur en 
problemmedveten stilanalys kan leda till hållbara resultat. Samtidigt 
gäller det att påpeka de fallgropar som en oreflekterad användning 
av stilbegreppet medför för en ikonografisk undersökning. Risken 
för cirkelläsningar är nämligen överhängande om man dechiffrerar 
linjespelet på ett unikt praktföremål med hjälp av ett paradigm som 
konstruerats utifrån standardiserade massföremål.28 Likväl har man 
– mig veterligen – än så länge inte problematiserat det faktum att en 
alltför snäv tillämpning av arkeologins stilbegrepp kan leda till utar-
made ornamentläsningar. Att arkeologins etablerade sätt att se på or-
nament inte räcker till för att fånga djurornamentikens komplexitet, 
visar rundspännet från Vestervang. 

Rundspännet från Vestervang

År 2007 genomförde Roskilde Museum en räddningsgrävning på 
gården Vestervang i Kirke Hyllinge på Sjælland. I samband med det 
gjordes också en metalldetektorprospektering som resulterade i många 
intressanta lösfynd. Bland annat upptäckte man kvarlevorna efter ett 
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skivformat smycke med en diameter kring 73 mm och en vikt på 
132,7 g. Fyndstället ligger ca 0,5 km från Lille Karleby och Store Kar-
leby samt ca 10 km från den vikingatida centralplatsen i Lejre. Skivans 
diameter pendlar kring 73 mm. Tyvärr fattas idag sådana delar som 
tillåter en otvetydig funktionsbestämning. Likväl framgår av en jäm-
förelse att smycket snarast bör uppfattas som ett rundspänne av barock 
typ (Katalog 2.11, Katalog 2.16 – 18).29 

Med barockspänne avses ett vikingatida bruksföremål med fastni-
tade eller medgjutna knoppar som förlänar spännet en tredimensionell 
skepnad.30 Med sin barocka skepnad kan dessa spännen uppfattas som 
sinnebild för den gjuttekniska revolution som tycks ha ägt rum under 
vikingatiden.31 Intressant nog härstammar de tre närmaste parallel-
lerna till Vestervang-spännet från några av Sveriges största vikingatida 
depåfynd. Det har tolkats som ett tecken på att barockspännen i regel 
hanterades med vördnad – och eventuellt som ätteklenoder.32 I det här 
sammanhanget måste man självfallet fråga sig om det kan vara mate-
rialvärdet som har avgjort Vestervang-spännets slutliga öde. Spännet 
uppvisar idag en gråsilvrig yta, vilket väcker felaktiga associationer till 
silver.33 En densitetsberäkning för Vestervang-spännet talar nämligen 
ett helt annat språk. Utgångspunkten för beräkningen av volymen var 
en 3D-modell av Vestervang-spännet, framställd med hjälp av laser-
skanning. Som korrektiv tjänade en 3D-modell av en lös knopp av 
kopparlegering som hittats i Tissø och som är nästan identisk med 
Vestervang-spännets enda knopp (Katalog 2.14)34. Om man dividerar 
Vestervang-spännets vikt på 132,7 g med dess ungefärliga volym på 
17,46 g, får man en densitet ca 7,6 g/cm3, vilket endast är marginellt 
högre än hos tenn (7,31 g/cm3). Det säger sig självt att det inte går att 
dra några enkla slutsatser om metallsammansättningen utifrån voly-
men, i synnerhet när ifrågavarande legering varit utsatt för långvarig 
korrosion som har urholkat föremålet.35 I samband med det ska näm-
nas att spännets baksida täcks av ett grönt kopparsalt. Detta talar för 
att spännets kärna bestod av en kopparlegering. Genom jämförelser 
med andra forntida metaller36 kan man hypotetisera om hur gjutaren 
åstadkommit Vestervang-spännets silverliknande färg. Som möjliga 
alternativ kommer man främst att tänka på förtenning, försilvring 
(genom plätering, saltbakning, vitkokning etc.) eller en kombination 
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därav. Det är också möjligt att tillverka en komposit bestående två le-
geringar med helt olika silverhalt.37

Vestervang-spännets yta uppvisar även partier som tycks ha va-
rit förgyllda. Utöver det kan man fläckvis ana sig till rester av niello. 
Troligen var spännet alltså ursprungligen designat som ett flerfärgat 
föremål, där en svart niellodekor kontrasterade mot blanka ytor som 
skimrade i silver och guld (jfr Katalog 2.17).

Att de användes för att hålla ihop kappan eller sjalen i kvinnodräk-
ten är ett antagande som grundar sig på gravläget för bronsspännen 
med likartad ornamentik, t.ex. i Birka.38 Som dräktdetaljer förefaller 
gjutna rundspännen för övrigt vara mest etablerade i Östskandinavien 
– det samtida Västskandinavien tycks ha föredragit treflikiga spännen. 
För Danmarks del förefaller de två spänneformerna lika populära.39 
För att underlätta beskrivningen av barockspännena indelas knoppar-
na i tre sorter med hänsyn till deras position. Således kallas knoppen i 
spännets mitt medialknopp och knopparna närmast proximalknoppar. 
Knopparna längst från mitten heter följaktligen distalknoppar. För att 
kunna skilja mellan olika knoppar av samma sort indelas hela spän-
net i olika väderstreck.40 Spännenas “norr” kan i normalfall bestämmas 
av att fästanordningen på baksidan placerades ovanför mitten för att 
spännet inte skulle tippa över.41 Samtidigt betecknar öglan vid bak-
sidans nedre periferi “söder”. Vid en undersökning av fixeringsbilder 
kommer det utöver detta att vara nödvändigt att beskåda spännena ur 
olika vinklar. Gradangivelsen görs med referens till spännets överskålla 
(se fig. 3 – 7).42

Trots ett fragmentariskt bevarandeskick tycks det vara möjligt att 
rekonstruera Vestervang-spännets ursprungliga utseende på det hela 
taget, åtminstone om vi förutsätter att spännet följde samma symme-
triregler som dess artefaktparalleller (Katalog 2.11, 2.16 – 18). Således 
bestod pjäsen av en välvd överskålla och en platt(?) underskålla. Över-
skållan uppvisar än idag tre medgjutna distalknoppar som förbundits 
med varandra via ett trearmat steg. På så sätt indelas spännets framsida 
i tre ornamentfält (fig. 1a). Överskållan är så tunn att ornamentfälten 
avtecknar sig på spännebaksidan som tre välavgränsade upphöjningar. 
Däremellan löper samma trearmade fåra som vi återfinner på samtida 
treflikiga spännen (fig. 1b). Att hela spännedesignen verkligen anspelar 
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på ett treflikigt spänne, framgår vid ornamentrekonstruktionen. Fram-
sidans tre ornamentfält hyste var sin genombruten proximalknopp. De 
tre knopparna förankrades i överskållan med hjälp av två nitar vardera 
(fig. 1). Proximalknopparna var kupiga och gav därmed extra volym åt 
hela spännet. Samtidigt samspelade de kupiga knopparna med med-
gjutna ornamentdetaljer på ett finurligt sätt – och på ett i övrigt runt 
spänne avtecknade sig konturen av ett treflikigt spänne (fig. 3).43 Till 
skillnad från proximalknopparna, föreligger idag inga synliga fästspår 
från en eventuell medialknopp. Det måste därför förbli en öppen fråga 
huruvida Vestervang-spännet någonsin haft medialknopp. Som alter-
nativ skulle man kunna tänka sig andra användningsområden för hålet 
i spännemitten, exempelvis som infattning för en smyckesten.44 Dä-
remot finns goda stödpunkter för rekonstruktionen av underskållan. 
På överskållans insida finns nämligen en genomgående avsats, av allt 
att döma för inpassning av underskållan (fig. 1b). Avsatsen ligger på 
samma höjd som de tre upphöjda fälten på överskållans baksida. Ifall 
underskållan varit platt, skulle den alltså ha legat dikt an mot fälten 
som också upptog nitarna till proximalknopparna. Därför ligger det 
nära till hands att underskållan fästs med samma nitar som höll proxi-
malknopparna på plats. Detta knep skulle ha begränsat antalet nitar 
till ett absolut minimum. Samtidigt skulle det kunna ses ett tecken på 
gjutarens teknologiska snille.45 För att verkligen fungera som spänne, 
måste Vestervang-smycket naturligtvis haft ett nålarrangemang på un-
derskållans baksida. Av andra snarlika föremål att döma, komplettera-
des nålarrangemanget med en ögla som höll i en kedja e.d. (jfr Katalog 
2.11, Katalog 2.16 – 2.18). 

Bortsett från korrosionen har de flesta skadorna uppkommit inn-
an rundspännet hamnat under jord. Således finner vi små brottstäl-
len kring nithålen som för tankarna till ett våldsamt avlägsnande av 
spännets fastnitade delar (jfr fig. 1a – b). Dessutom uppvisar spännet 
värmeskador i form av bortblekt förgyllning och smält ornament, vil-
ket tyder på stark upphettning. Slutligen finner vi verktygsspår som 
påminner om knipspår från en tång eller om probermärken från ett 
eggverktyg. I ljuset av dessa rön ligger det nära till hands att förmoda 
att någon försökte återvinna delar av ädelmetallen. Likväl kommer 
man utan en ingående autopsi inte kunna utesluta möjligheten att 
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det var ett tillverkningsfel eller en misslyckad reparation som inledde 
Vestervang-spännets sista levnadsfas som skrotmetall. 

Avsaknaden av nålarrangemang orsakar vissa orienteringssvårighe-
ter. Var hade dekoren egentligen sin “nordpol”? I en liknande situation 
påvisade Lena Thunmark-Nylén att man ibland kan exploatera slitage-
spår. I hennes fall visade det sig nämligen att gotländska dosspännen 
slits hårdare i “Norr”.46 Denna ledtråd hjälpte henne att bestämma 
ursprungsläge för dekoren även hos sådana spännen som idag saknar 
nålarrangemang. Men hos Vestervang gör sig denna strategi mindre 
betald eftersom spännet är så värmeskadat. Som tur är finns det dock 
alternativa ledtrådar. För det första imiterar proximalknopparna kon-
turen av ett treflikigt spänne (fig. 3). För det andra uppvisar överskål-
lans baksida en trearmad fåra. Samma fenomen återkommer även hos 
treflikiga spännen, och här står den trearmade fårans övre arm alltid i 
rät vinkel till nålarrangemanget. För det tredje känner vi även till rund-
spännet från Hablingbo (Katalog 2.11) som har samma trearmade fåra 
och därtill även ett nålarrangemang i rät vinkel. Med utgångspunkt i 
övervägandet att Vestervang-spännets design medvetet anspelar på ett 
treflikigt spänne,47 verkar det alltså troligt att proximalknopparna en 
gång i tiden pekade mot NO, NV och S. Längre än så kommer man 
tyvärr inte utan en nypa godtycklighet. För att garantera full oriente-
ring i dekoren, kommer spännets enda bevarade proximalknopp alltså 
framöver uppfattas som spännets NV. 

Metodiska överväganden 

Vid metodiska tolkningar av vikingatida bilder tar man nuförtiden 
gärna till den ikonologiska trestegsmodellen.48 Samtidigt sätter arti-
kelns format snäva gränser. Istället för att ge mig i kast med en fullstän-
dig bildtolkning, håller jag mig alltså till det första arbetsmomentet i 
trestegsmodellen – den s.k. pre-ikonografiska nivån. Här gäller det att 
identifiera och beskriva motivinnehåll på ett formalistiskt plan. Som 
angetts tidigare, kan Vestervang-spännets ursprungliga motivkombi-
nation rekonstrueras med relativt stor tillförlitlighet, med reservation 
för spännets polykroma dekor och en eventuell men icke påvisbar me-
dialknopp. 
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Ett mer allmänt osäkerhetsmoment för en pre-ikonografisk tolkning 
avser det vikingatida betraktarperspektivet. Vestervang-spännets vi-
kingatida kontext kan bara rekonstrueras i begränsad utsträckning. 
Man måste räkna med möjligheten att vikingatidens livsvärld inne-
höll många potentiella referenspunkter till spännedekoren vilka har 
gått förlorade.49 Ett handfast exempel på bildforskarnas svårigheter ger 
Vestervang-spännets polykroma dekor, som kan ha påverkat motivi-
dentifikationen i rollen av ett plastiskt tecken (se ovan). Ett annat ex-
empel är spännedekorens orientering som kunnat rekonstrueras ovan, 
även om det krävde viss ansträngning. Till det kommer några mer av-
lägsna men likväl potentiella referenspunkter i vikingatidens livsvärld 
som borde tas med i beräkningen – om vi bara kunde se dem idag!50 I 
fallet Vestervang får vi alltså aldrig veta med säkerhet vilka livsvärldsre-
ferenser som hade högt igenkänningsvärde och vilka motiv som upp-
fattades som mer svåråtkomliga. Därför kommer man inte heller att 
kunna rekonstruera fixeringsbildernas prominensordning sett utifrån 
vikingatida ögon. 

Vid en pre-ikonografisk analys av vikingatida fixeringsbilder är det 
vidare önskvärt att skaffa sig klarhet i fråga om målgruppen. – vems 
perspektiv är det egentligen som man vill komma åt? Kanske riktades 
fixeringsbildens virrvarr av former enbart till några få utvalda. Kanske 
omtolkades bilden från kontext till kontext. Att antagandet har en viss 
relevans, bekräftas av artefaktbiografier från annat håll. Till följd av en 
lång brukningstid lagades nämligen många barockspännen redan un-
der vikingatiden. Ibland kan man uppdaga motivändringar som skett i 
samband med lagningar och som skvallrar om en förändrad syn på de-
koren. Man kan naturligtvis spekulera om anledningen. Saknade man 
förståelse för det gamla bildspråket,51 eller valde den nya generationen 
att fylla en gammal ätteklenod med nytt innehåll?52 Ett sätt att kringgå 
de fallgropar som forntidens omtolkningar kan ha ställt till med är 
att identifiera motiven utifrån Vestervang-spännets allra första kon-
text – nämligen gjutverkstaden. Men för att identifiera fixeringsbilder 
utifrån gjutarens perspektiv måste man först göra sig kvitt fördomen 
om gjutaren som en passiv uppdragstagare. Istället bör vi se gjutaren 
som en aktör i bildskapandeprocessen. Att en hypotes om gjutarens 
intellektuella inblandning är någorlunda rimlig, framgår redan av den 
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intrikata gjuttekniken.53 Ett barockspänne är inte lika lättgjutet som 
exempelvis ett platt beslag (t.ex. Lilla Ullevi, Katalog 2.2). Därför kan 
gjutarens roll inte heller begränsas till kopierandet av motiv som upp-
dragsgivaren tänkt ut. Den stora utmaningen hos ett barockspänne 
ligger nämligen inte i designandet av en snillrik dekor – utmaningen 
är att förankra designidén i en gjutteknisk verklighet! När allt kommer 
omkring låg det alltså i gjutarens kompetensområde att utveckla ett 
bildspråk som lämpade sig för tredimensionell gjutning. Därför är det 
rätt och rimligt att se Vestervang-spännet som en produkt av gjutarens 
intellektuella arbete.

Det säger sig självt att gjutaren inte längre kan intervjuas om sina 
motivintentioner. Däremot kan vi fortfarande undersöka gjutarens 
förhistoriska kontext på potentiella referenspunkter. Men av vikingati-
dens livsvärld återstår idag bara fragment, och varje tolkning är därför 
behäftad med en viss osäkerhet. Utmaningen vid en metodisk moti-
videntifiering är alltså att ta hänsyn till osäkerhetens storleksordning, 
förslagsvis genom att ge motivparallellerna olika validitetsgrader. Min 
gradering av potentiella motivparalleller tar sin utgångspunkt i en vik-
tig observation av bildvetaren Ernst Gombrich.54 Gombrich kunde 
visa att medeltidens bildhantverk i första hand byggde på internalise-
rade motivkonventioner. Detta utgjorde förvisso inget absolut hinder 
ifall bildhantverkaren eftersträvade att översätta ett nytt livsvärldsfe-
nomen till rådande bildspråk. Men samtidigt var skapandet av en ny 
bildkonvention en relativt resurskrävande process. I det långa loppet 
tenderade medeltidens bildproduktion därför att bygga på redan eta-
blerade bildkonventioner. Gombrichs idé om förebildens formmäs-
siga närhet kan med fördel överföras på vikingatida gjutare. Utgående 
från hypotesen att gjutaren designade Vestervang-spännet på samma 
sätt som en medeltida konsthantverkare designade sina bilder, följer 
att likformiga bildkonventioner ur samtidens metallgjutning har störst 
validitet55 Men naturligtvis kan man inte alltid hoppas på total likfor-
mighet. I stället får man ofta nöja sig med analoga bildkonventioner 
där samma motiv återges i ett annat perspektiv (t.ex. i profil istället 
för frontalt). Lägst validitet har motivparalleller som tycks vara häm-
tade från gjutarens icke-bildliga livsvärld. Vid en motividentifiering 
utifrån icke-bildliga motivparalleller, konfronteras vi genast med det 
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faktum att vissa vikingatida livsvärldsfenomen är bevarade och andra 
inte. Därför känns det motiverat att skilja mellan bevarade livsvärlds-
paralleller (såsom monument eller oföränderliga naturfenomen) och 
rekonstruerade livsvärldsparalleller (såsom en hypotetisk textildräkt 
som återskapats utifrån gamla texter och fragmentariska jordfynd).56 
Rekonstruerade livsvärldsparalleller har större felmarginal och således 
lägre validitet än bevarade livsvärldsparalleller. 

Efter att ha uppdelat motivparallellens formmässiga närhet i fyra 
nivåer, gäller det nu att pröva om det samband som betraktaren tror sig 
kunna se mellan ett motiv och ett livsvärldsfenomen är slumpmässigt 
eller motiverat. För att ge exempel på ett gränsfall, så måste en analog 
motivparallell med geografisk, kronologisk och framställningsteknisk 
närhet ha en större sambandspotential än likformiga motivparalleller 
som tillverkats i en annan teknik, mycket senare och dessutom någon 
annanstans i världen. Om vi analyserar motivparallellens formmässiga 
närhet utifrån motivparallelles sambandspotential vad gäller geografi, 
kronologi och framställningsteknik, framträder ett komplext system 
av validitetsgrader (Tabell 1).57 Dessa preliminära validitetsgrader kan 
användas som ett diagnostiskt redskap vid analysen av Vestervang-
spännets fixeringsbilder. 

Den ska läsas enligt följande 
princip: 

Exempel 1: “Motivparallell i  
form av en kongruent bildkon-
vention med framställningstek-
nisk, geografisk och kronologisk 
sambandspotential har validitets-
grad 1.” 

Exempel 2: “Motivparallell i form 
av ett rekonstruerat livsvärldsfeno-
men med kronologisk sambands-
potential har validitetsgrad 6.”

Tabell 1. Preliminär modell för  
att bestämma validiteten för olika 
motivparalleller. 
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Pre-ikonografisk motividentifiering

Vestervang-spännet kan grovdateras till mellersta vikingatiden utifrån 
vissa stilkriterier.58 Dess överskålla uppvisar en komplex väv av fixe-
ringsbilder. Väven består av uppemot elva olika motiv som mångfaldi-
gas enligt trippelsymmetrins ideal. Åtta av dessa motiv har likformiga 
motivparalleller på samtida skandinaviska gjutprodukter. Det rör sig om:

a)  Ett antropomorft huvud med huvudbonad (fig. 7.A; Katalog 1.A)
b)  en “chimaira” med däggdjurshuvud och fågelkropp (fig. 3.C;  
 Katalog 1.C)
c)  en fågel med trekantigt huvud (fig. 3.F; Katalog 1.F)
d)  ett djur med gripdjurselement (fig. 6.G, Katalog 1.G)
e)  ett mustaschprytt manshuvud med hängkäft och utsträckt tunga  
 (fig. 6.H; Katalog 1.H)
f )  en mansfigur som griper med båda händerna i den egna 
 mustaschen (fig. 3.M; Katalog 1.M)
g)  en mustaschprydd mansfigur som griper med båda händerna 
 i en Napoleonhatt-liknande huvudbonad (fig. 3.N; Katalog 1.N) 
h)  och en antropomorf helfigur med benkläder och zoomorfa detaljer  
 (i form blottade framtänder, djuröron, mustasch och nackflikar)  
 som lyfter på båda armarna (fig. 3.Z; Katalog 1.Z).59 Sedan 
 spännets medialknopp eller smyckesten avlägsnats, gapar ett stort  
 hål mitt i figurens genitalområde. 

I enlighet med mina metodiska överväganden (se ovan) tillskrivs dessa 
nio motiv validitetsgrad 1, eftersom vi finner likformiga motivparallel-
ler på gjuterialster (= framställningstekniskt sambandspotential) från 
mellersta vikingatiden (= kronologisk och geografisk sambandspoten-
tial). Utöver det innehåller Vestervang-spännets fixeringsbilder kanske 
ytterligare tre motiv – i så fall dock med något lägre validitet. 

För det första rör det sig om ett reptilhuvud med kluven tunga (fig. 
4.R; Katalog 1.R). Eventuellt har detta huvud en motivparallell hos 
barockspännet Jämjö B (Katalog 2.17).60 Men samtidigt utgör Jämjö B 
en mycket abstraherad fixeringsbild. Som sådan är den inte uppenbar 
för varje enskild betraktare. För att ta det säkra före det osäkra ska vi 
därför inte försumma de närmaste två motivparallellerna. Första paral-
lellen är silverarmringen från Undrom i Boteå. Armringen föreställer 
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en rundplastisk orm med mandelögon, utförd i ringerikestil (fig. 8a.R; 
Katalog. 2.1). Nästa motivparallell finner vi på stenkistan från Ardre 
kyrka (fig. 8b.R Katalog 2.6). Här återges banddjuren inte bara med 
mandelögon utan också med kluven tunga. Likväl kan man knappast 
beteckna dessa två bildframställningar som nära motivparalleller till 
Vestervang. För det första har motivparallellerna i båda fallen återgivits 
i ett annat perspektiv – dvs. en analog bildkonvention. För det andra 
tycks parallellerna tillhöra en senare stilhorisont.61 För det tredje är 
motivparallellen från Ardre huggen i sten. Den har alltså tillverkats i 
en annan teknik än Vestervang. Av dessa förbehåll följer att reptilhuvu-
dets motividentifiering hos Vestervang enbart har validitetsgrad 3 – 4. 
Det andra motivet på Vestervang-spännet med något lägre validitet är 
ett antropomorft huvud med en slokhattliknande huvudbonad (fig. 
5.S; Katalog 1.S). Huvudet befinner sig i spännemitten och syns bara 
när man vrider spännet till ca 225 grader. Sett ur detta perspektiv ver-
kar det som om spännets överskålla tjänar som ett slags bredbrättad 
hatt åt huvudet. Men slokhatt-bärarens okynniga likhet med moderna 
seriefigurer ingjuter vissa tvivel om läsningens korrekthet: Är inte det 
rimligaste att författaren råkade projicera Walt Disneys bildspråk på 
ett vikingatida föremål? Som motargument till detta berättigade tvivel 
kan dock nämnas att snarlika fysionomier ingalunda är moderna på-
hitt – de återfinns redan under vikingatiden. Ett tydligt exempel ger 
ett litet huvud från Uppåkra i Skåne (fig. 8a.S; Katalog 2.9). Uppåkra-
huvudet är rundplastiskt och räknas därför som analog motivparal-
lell till Vestervang-spännets halvplastiska mitthuvud. I egenskap av 
vikingatida gjutprodukt har Uppåkra-huvudet dessutom sambands-
potential i geografiskt, kronologiskt och framställningstekniskt hän-
seende. Därav borde följa att motividentifieringen av slokhatt-bäraren 
från Vestervang har validitetsgrad 2. Men tyvärr är fallet mer invecklat 
än så. Det stora osäkerhetsmomentet ligger nämligen inte så mycket 
i motividentifieringen av huvudet som i identifieringen av huvudets 
huvudbonad som slokhatt! Förvisso innehåller medeltidens litteratur 
faktiskt uppgifter som stöder antagandet att vikingatidens människor 
kände till hattar. Exempelvis berättar Snorri Sturluson, att skalderna 
kunde omskriva guden Oden med namnet “slokhatt” då han strövade 
genom världen förklädd som vandrare.62 Men samtidigt saknar källor-

Fig. 3. 3D-baserad rekonstruktion 
av spännets dekor och färglägg-
ning, sedd ur 90 graders vinkel.  

C – “Chimaira” med däggdjurs-
huvud och fågelkropp (motiv-
paralleller Katalog 2.4, 2.8). 

F – Fågel med trekantigt huvud 
(motivparalleller Katalog 2.5, 
2.17). 

M – Mansfigur som griper med 
båda händerna i den egna 
mustaschen (motivparallell 
Katalog 2.3, 2.13). 

N – Mustaschprydd mansfigur 
som griper med båda händerna 
i en napoleonhatt-liknande 
huvudbonad (motivparalleller 
Katalog 2.7, 2.19). 

Z – Antropomorf helfigur med 
benkläder och zoomorfa detaljer 
som lyfter på båda armarna 
(motivparallell Katalog 2.17). 

Illustration: Författare.
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na ledtrådar om hattarnas egentliga utformning, och huvudbonaderna 
inom vikingatidens bildkonst tycks väcka fler frågor än de besvarar.63 
Av denna anledning torde det förbli en öppen fråga, om och i vilken 
utsträckning som Vestervang-huvudets huvudbonad kan parallelliseras 
med vikingatidens eventuella slokhatt-konvention. Visserligen kän-
ner vi åtminstone till en motivparallell. Dessutom är ifrågavarande 
slokhatt inte bara extremt bredbrättad utan också någorlunda samti-
dig. Problemet är dock att den sitter på en fornslavisk stenskulptur i 
Zbruch, långt bort från Skandinavien (fig. 8b.S; Katalog 2.21). Med 
andra ord är denna motivparallell inte likformig utan bara analog. 
Dessutom är sambandspotentialen med Vestervang-spännets slokhatt 
relativt svag i geografiskt hänseende.64 I fråga om tillverkningstekniken 
är sambandspotentialen rentav obefintlig. Av detta framgår att motivi-
dentifieringen av ansiktet på Vestervang som en slokhatt-bärare enbart 
har validitetsgrad 4 (jfr Tabell 1).

Den tredje osäkra fixeringsbilden på Vestervang-spännet finner 
man på proximalknoppen (i det här fallet i dubbelt utförande). Mo-
tivet tycks föreställa en mansfigur som griper i det egna bockskägget. 
Men mest anmärkningsvärt vid denna läsning är det faktum att man-
nens huvudbonad tycks dölja hans ena öga (fig. 4.E; Katalog 1.E).65 
I likhet med Vestervangs slokhatt-bärare kan helhetsläsningen av 
motivet uppdelas i två etapper. Den relativt säkra etappen utgörs av 
motividentifieringen som mansfigur med skägget i handen. Vi känner 
nämligen till rundplastiska varianter på samma tema i gjutkonsten från 
mellersta vikingatiden (t.ex. fig. 8.E). Med andra ord rör det sig om 
analoga motivparalleller med stor sambandspotential. Detta motiverar 
validitetsgrad 2 för läsningens Etapp 1 (jfr Tabell 1). Förvisso finner 
man också likformiga motivparalleller bland träsniderierna i Oseberg-
fyndet från tidig vikingatid (fig. 8.E). Men dessvärre har dessa relie-
fer svagare sambandspotential med Vestervang-spännet, p.g.a. deras 
datering och tillverkningsteknik (validitetsgrad 3; jfr Tabell 1). Men 
den egentliga osäkerheten börjar i motividentifieringens Etapp 2, när 
det gäller att hitta motivparalleller till mannens osynliga öga. Visserli-
gen känner vi till ett antal figurer från såväl yngre järnålder som tidig 
medeltid, där det ena ögat tycks vara antingen underutvecklat eller 
utslaget.66 Men övertäckta ögon lyser med sin frånvaro. I överförd, iko-
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Fig. 4. 3D-baserad rekonstruktion 
av spännets dekor, sedd från SV 
och ur 45 graders vinkel. 

E – Enögd(?) mansfigur med 
handen i bockskägget (motivpa-
ralleller Katalog 2.12, 2.20). 

R – Reptilhuvud med kluven 
tunga (motivparallell Katalog 2.1, 
2.6, 2.17). 

Illustration: Författare.
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nografisk bemärkelse utesluter detta förvisso inte att avbildningen på 
Vestervang-spännet uttrycker samma motivavsikt – nämligen enögd-
het. Likväl förblir det en stridsfråga bland bildvetarna huruvida tvätt-
äkta pre- ikonografiska motividentifieringar får bygga på en innehålls-
tolkning.67 För att ta det säkra före det osäkra har jag valt en annan väg 
för att säkra Vestervang-spännets halvt dolda ansikte.

Eftersom direkta motivparalleller saknas, gäller det att se sig om-
kring efter motsvarande livsvärldsparalleller. Men några bevarade 
ögonbindlar från vikingatiden är i skrivandets stund inte kända. Där-
för måste vi tillgripa ett rekonstruerat livsvärldsfenomen – i det här 
fallet önskan att dölja en vanställande ansiktsskada. Att denna önskan 
kan ha varit en vikingatida realitet, framgår av olika medeltida land-
skapslagar. I många fall fick våldsverkare nämligen räkna med högre 
böter, ifall offret inte kunde dölja en uppkommen ansiktsskada under 
hatt eller huva eller hår.68 Dessutom ansågs förlusten av ett öga even-
tuellt som “omanligt” och skamligt.69 Som tidigare konstaterats, har 
rekonstruerade livsvärldsparalleller låg validitet vid motividentifiering, 
i synnerhet när sambandspotentialen försvagas av en större skillnad i 
datering. Jag ger därför denna motividentifiering (validitetsgrad 6; jfr 
Tabell 1). För helhetsbedömningen av motiven på Vestervang-spännets 
proximalknopp innebär detta, att motividentifieringen som mansfigur 
med skägget i handen har relativt låg validitet. 

Tolkningsperspektiv

Som ett resultat av min pre-ikonografika undersökning, gick det att 
säkra minst åtta olika motiv med hjälp av slagkraftiga motivparallel-
ler ur den samtida gjutkonsten. Fältindelningen medför att dessa åtta 
motiv tredubblats. Med andra ord lyckades gjutaren alltså med konst-
stycket att fylla en begränsad projektionsyta med 24 motiv, genom att 
utnyttja fixeringsbildens potential till det yttersta. Om man nu dess-
utom inräknar det nionde, tionde och det illa säkrade elfte motivet 
(som återkommer tre respektive sex gånger), höjs antalet motiv till 36. 
I denna beräkning ingår inte alla potentiella motiv som vi kan ha gått 
miste om till följd av Vestervang-spännets förlorade polykromi och 
den eventuella förlusten av en medialknopp. Men spännets dolda mo-
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Fig. 5. 3D-baserad rekonstruktion 
av spännets dekor, sedd från SV 
och ur 225 graders vinkel. 

S – Antropomorft huvud med 
slokhattliknade huvudbonad 
(motivparalleller Katalog 2.9, 
2.21). 

Illustration: Författare.
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tiv är inga fixeringsbilder i ordets tvådimensionella bemärkelse. Det 
rör sig snarare om fixeringsskulpturer som ändrar karaktär i takt med att 
betraktaren byter perspektiv. Några figurer tonar långsamt fram, och 
andra figurer byter karaktär under rörelsens gång. Åter andra figurer 
kan bara upptäckas efter en helomvändning. I vilket fall som helst, ut-
gör samspelet mellan belysning och rörelse viktiga faktorer vid percep-
tionen av dessa fixeringsskulpturer. Därutöver utmynnar ovanstående 
undersökning i fyra viktiga insikter:

1) Vikingatida fixeringsbilder är inga slumpprodukter utan utgör 
kommunikativa medier som krävde en viss intellektuell ansträngning 
från sina tillverkare. Därför vore det försumligt om arkeologin fort-
satte ignorera fenomenet. Det faktum att vikingatida fixeringsbilder 
hittills har spelat en så undanskymd roll, beror sannolikt på att de 
är relativt sällsynta utanför praktföremål, att djurornamentik tradi-
tionellt uppfattats som innehållsbefriad dekor och att fixeringsbilder 
kräver att betraktaren är väl insatt i samtidens motivkanon.

2) Det har visat sig att internaliseringen av bildkonventioner är bero-
ende av såväl kulturella som individuella faktorer. Därav följer att även 
erfarna betraktare av fixeringsbilder löper konstant risk att skapa indi-
viduella läsningar som inte kan verifieras eller falsifieras på objektiva 
grunder. Som lösning på kommunikationsproblemet föreslås istället 
att varje forskare graderar sina motividentifieringar efter validitet. Med 
detta diagnostiska redskap ska olika individer kunna få upp ögonen 
för den minsta gemensamma nämnaren i varandras läsningar. I sin 
nuvarande form utgör validitetsmetoden förvisso bara ett grovmaskigt 
nät, lämpat att fånga en tendens. Men den framtida diskursen erbju-
der möjligheten till att ompröva, utveckla och förfina den här skis-
serade metoden.

3) Dessvärre kan den vikingatida livsvärlden bara rekonstrueras i 
fragment. I fallet Vestervang kommer vi kanske aldrig att kunna be-
stämma med säkerhet vilka livsvärldsreferenser som gav högt igenkän-
ningsvärde och vilka motiv som rankade lägre inom den vikingatida 
prominensordningen.
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Fig. 6. 3D-baserad rekonstruktion 
av spännets dekor, sedd från NV 
och ur 45 graders vinkel. 

G – Djur med gripdjurselement 
(motivparalleller Katalog 2.16, 
2.18). 

H – Mustaschprytt manshuvud 
med hängkäft och utsträckt tunga 
(motivparalleller Katalog 2.3, 
2.13).

Illustration: Författare.

H

G
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Kroppsöppning
Ögon
Kropp
Övre extremiteter
Nedre extremiteter
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4) Vestervang-spännet kan angripas från olika teoretiska utgångspunk-
ter.  Man kan försöka att dekryptera motiven med hjälp av ikonologins 
väletablerade trestegssystem.70 Alternativt kan man också välja semio-
tikens perspektiv,  alltså den teckenvetenskap som undersöker villko-
ren för kommunikation och mänsklig produktion av tecken i vidaste 
mening.71 Men vilken utgångspunkt man än väljer, så visar ovanstå-
ende undersökning med all tydlighet att gjutarens perspektiv förblir en 
fruktbar utgångspunkt för alla framtida tolkningsförsök av Vestervang-
spännets bildspråk. Detta ska dock självfallet inte missförstås som en 
uppmaning till att nonchalera de andra kontexter som barockspännet 
passerade innan det hamnade i jorden.

Men exakt vilken potential erbjuder gjutarens perspektiv i fallet med 
fixeringsbilderna från Vestervang? Som svar på denna fråga återges i det 
följande preliminära undersökningsresultat för nio andra barockspän-
nen.72 Första nyckeln till fixeringsbildernas ställning tillhanderhåller 
gjutarens sociala status. Om vendeltidens gjutare var starkt beroende 
av samhällseliten, så erbjöd vikingatiden större frihet, bl.a. genom nya 
avsättningsmarknader för massprodukter. För den gjutare som ville 
förverkliga sig själv genom att framställa ett barockspänne gällde det 
likväl att söka sig till en mecenat som tillgängliggjorde den för gjut-
ningen erforderliga mängden silver. Den andra nyckeln till fixerings-
bildernas faktiska status tillhandahålls av ingående kvalitetsanalyser 
som inte bara tar hänsyn till spännets materialvärde och hantverkarens 
prestation utan också till rent praktiska aspekter. Under sin produk-
tionstid genomgick barockspännenas allmänform nämligen en stegvis 
transformation som var ett resultat av teknologiska och gjuttekniska 
förbättringar. Men trots dessa rörliga parametrar för barockspännenas 
dekor tycks man från tillverkarens sida ha eftersträvat att bevara och 
bygga ut vissa etablerade bildteman. Tredje nyckeln till fixeringsbilder-
nas ställning utgör barockspännenas fyndplatser. Några spännen kan 
nämligen på goda grunder bindas till vikingatida stormannagårdar.

Om man räknar ihop dessa tre indicier, påminner produktionsför-
utsättningarna för fixeringsbilder om ett annat vikingatida hantverk 
– nämligen skaldernas diktkonst: För det första sökte sig både skalden 
och gjutaren till en beskyddare för att skapa ett mästerverk. För det 
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Fig. 7. 3D-baserad rekonstruktion 
av spännets dekor, sedd från NV 
och ur 225 graders vinkel. 

A – antropomorft huvud med 
huvudbonad/frisyr (motivparallel-
ler Katalog 2.7, 2.19). 

Illustration: Författare.
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andra visar produktionsprocessen bakom fixeringsbilderna strukturella 
paralleller till skaldediktningen. I båda fallen består utmaningen i att 
pressa in ett otal motiv i en snäv ram. Men till skillnad från gjuta-
rens bildspråk, använder sig skalden av språkbilder som tvingas in i ett 
strängt versmått. Som en tredje parallell, lånar skalden ihop sina språk-
bilder från olika håll för att sedan bygga in dem i nya sammanhang. 
Gjutaren tycks arbeta på samma sätt när det kommer till att låna bild-
konventioner ur en samtida motivkanon eller att översätta livsvärlds-
fenomen till spännets bildspråk. Fjärde parallellen mellan skald och 
gjutare ligger i dynamiken mellan konstnären och målgruppen. Det 
har föreslagits att skalderecitationen blev föremål för en intellektuell 
tävling där en skolad publik försökte komma underfund med skalde-
metaforerna. 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 konventionella. Genom att använda sig av ett gåtfullt bildspråk 
lyckades en duktig skald med konststycket att driva upp spänningen, 
för att sedan förbrylla sina åhörare med en ny helhetsbild. I likhet med 
skaldepubliken, måste betraktaren av ornamentik träna sina sinnen 
för att lösa bildgåtorna. I båda konstarterna består den intellektuella 
utmaningen i att härleda figurer på en stigande abstraktionsnivå. Av 
dessa fyra skäl ligger det nära till hands att uppfatta barockspännenas 
bildspråk som en produkt av samma konstideal som skaldernas språk-
bilder. 

Visserligen garanterar preliminärresultaten för de nio barockspän-
nena inte per automatik att Vestervang-spännets bildspråk anknyter 
just till skaldernas språkbilder. Innan man kan ta ställning till denna 
hypotes, gäller det att kvalitetssäkra ovanstående föremålsrekonstruk-
tion. Målet är att kartlägga spännets material, kvalitet, tillverknings-
teknik och artefaktbiografi. För att erhålla ett så fullständigt tolk-
ningsunderlag som möjligt, bör man också ompröva ovanstående 
färgrekonstruktion (fig. 3) med hjälp av naturvetenskapliga metoder. 
Det ursprungliga färgvalet kan nämligen vara betydelsebärande. Såle-
des skulle vi kunna tänka oss att spännets partiella förgyllning funge-
rade som ett plastiskt tecken (t.ex. som en läsanvisning riktad till ett 
fåtal initierade). En materialanalys skulle också kunna ge svar på frågan 
varför Vestervang-spännet gick ett annat öde tillmötes än sina parallel-
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ler i silverkatterna. Men naturligtvis kan förklaringen också ligga på ett 
icke-materiellt plan. För att nämna en av många möjliga anledningar, 
kan dekor omvärderas under tidens lopp. Vad den ena generationen 
uppskattar, uppfattar nästa kanske som otidsenligt eller rentav stötan-
de. Som tidigare framgått, gapar ett hål i spännemitten. Det är ännu 
inte klarlagt om denna kavitet varit fylld med en smyckesten eller med 
en utstående medialknopp. Likväl lämnar motivanalysen få tvivel om 
vad gjutaren hade i siktet – hålet sitter nämligen mitt i helfigurens ge-
nitalområde (fig. 3.Z)! Och för att avrunda listan över framtida göro-
mål måste man granska huruvida fyndmiljön i Vestervang kan bidra 
med tilläggsinformation för att sätta barockspännet i sin rätta sociala 
kontext.
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Fig. 8. Motivparalleller till Vester-
vangs-spännets fixeringsbilder. 

A+N (Katalog 2.19, 2.7). 

C (Katalog 2.4, 2.8). 

E (Katalog 2.20, 2.12). 

F (Katalog 2.5, 2.17). 

G (Katalog 2.16, 2.18). 

H+M (Katalog 2.13, 2.3). 

R (Katalog 2.1, 2.6). 

S (Katalog 2.9, 2.21). 

Z (Katalog 2.17).
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Kataloger

Katalog 1 – Motivparalleler
A –  antropomorft huvud med huvud-
  bonad. Paralleller: Katalog 2.7, 2.19.
C –  “Chimaira” med däggdjurshuvud och 

fågelkropp. Motivparalleller: Katalog 
2.4, 2.8.

E –  Enögd(?) mansfigur med handen i 
bockskägget. Motivparalleller: 
Katalog 2.12, 2.20.

F –  Fågel med trekantigt huvud: 
Motivparalleller: Katalog 2.5, 2.17.

G – Djur med gripdjurselement. 
Motivparalleller: Katalog 2.16, 2.18.

H – Mustaschprytt manshuvud med 
hängkäft och utsträckt tunga. Motiv-

  paralleller: Katalog 2.3, Katalog 2.13.
M – Mansfigur som griper med båda 

händerna i den egna mustaschen. 
Motivparallell: Katalog 2.3.

N – Mustaschprydd mansfigur som 
  griper med båda händerna i en 

napoleonhatt-liknande huvudbonad. 
Motivparalleller: Katalog 2.7, 2.19.

R – Reptilhuvud med kluven tunga. 
Motivparallell: Katalog 2.1, 2.6, 2.17.

S –  Antropomorft huvud med slokhattlik-
nade huvudbonad. Motivparalleller: 
Katalog 2.9, 2.12 – 2.13, 2.17, 2.21.

Z – Antropomorf helfigur med benkläder 
och zoomorfa detaljer (i form blottade 
framtänder, djuröron, mustasch och 
nackflikar) som lyfter på båda 
armarna. Motivparalleller: Katalog 
2.16 – 2.18. 

Katalog 2 – Vikingatida föremål med 
ornamentik
1.   Armring. Silver med förgyllning och 

Niello. Sverige, Boteå sn., Undrom 
(fig. 8R; SHM 1318; Montelius 
1873).

2.   Beslag Kopparlegering med 

  förgyllning. Sverige, Uppland, Bro sn.,
  Lilla Ullevi (Neiß 2010a, fig. 1, 4).
3.   Beslag från selbåge. Danmark, Fyn, 
  Søllested sogn, Kongsgården (fig. 8.M, 

8.H; NM 25581; Pedersen 1997).
4.   Doppsko. Norge, Nordre Trondhjems 

amt/Nord-Trøndelag fylke, Rørvik, 
Nærø (fig. 8.F; Rygh 1885, fig. 516). 

5.   Hänge (“Torshammare”). Silver. 
Sverige, Skåne (fig. 8.F; SHM 
9822-810; Stephens 1878).

6.   Kista. Sten. Sverige, Gotland, 
  Ardre kyrka (fig. 8 R; SHM 11118; 

Lindqvist 1941).
7.   Ovalspänne Typ Jansson 1985: 
  P51-C3 (fig. 8.A+N; Jansson 1985, 

fig. 54). 
8.   Ringnål. Sverige, Uppland, Adelsö 

sn., Björkö, Bj 561 (fig. 8.C; SHM 
1265; Arbman 1940, Taf. 42.2).

9.   Ringspänne(?). Kopparlegering. 
Sverige, Skåne, Uppåkra sn., 
Uppåkra (fig. 8.S; LUHM U2487; 
Neiß 2010c).

10.  Rundspänne. Kopparlegering. Norge, 
Oppland fylke, Våga, Bjølstad (UiO 
23005; Maixner 2005, Taf. 61.8).

11.  Rundspänne. Kopparlegering med 
förgyllning och vitmetallsbelag. 
Sverige, Gotland, Hablingbo sn., 
Havor (SHM 7582-22a; Thun-
mark-Nylén 1995, Taf. 95.1). 

12. Rundspänne. Silver. Sverige(?), 
Gotland (?; fig. 8.E; BM 1901.7 – 
18.1; Neiß 2006, fig. 2).

13.  Rundspänne. Silver. Sverige(?), 
Uppland(?), Adelsö sn.(?), Björkö (?; 
fig. 8.H; HM 1890-191; Neiß 
2009, fig. 21a)

14.  Rundspänne(?). Kopparlegering(?). 
Danmark, Sjælland, Tissø (NM 
FB1166).
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15.  Rundspänne(?). Kopparlegering(?) 
med förgyllning(?), vitmetall (silver?/
tenn?) och niellering(?). Danmark, 
Sjælland, Kirke Hyllinge sogn, 
Vestervang (fig. 2 – 7; NM 
2010-015766-C38040, f.d. RoM 
2384 x 331; Kastholm 2009).

16.  Rundspänne. Silver med förgyllning. 
Sverige, Öland, Gärdslösa sn., Jämjö, 
"Jämjö A" (fig. 8.G; 7b, 9b; SHM 
13534; Neiß 2006, fig. 11a, 12a, 
13a, 14a, 16, 17a, 19).

17.  Rundspänne. Silver med förgyllning 
och niellering. Sverige, Öland, 
Gärdslösa sn., Jämjö, "Jämjö B"(fig. 
8.F, 8.Z; SHM 13534; Neiß 2006, 
fig. 11b, 12c, Plansch 1 – 11).

18.  Rundspänne. Silver med förgyllning. 
Sverige, Södermanland, Huddinge 
sn., Vårby (fig. 8.G; SHM 4516; 
Neiß 2006, fig. 11c, 12b). 

19.  Ryggknappspänne. Kopparlegering 
med förgyllning, guld- och silver- 
bleck med niellering. Sverige,Gotland, 
Valle sn., Klinte (fig. 8.A+N; SHM 
8941, SHM 9394; Neiß 2010b).

20.  Snideri. Trä. Norge, Vestfold fylke, 
Oseberg (fig. 8.E; Klindt-Jensen 
1965, Plansch 8).

21.  Skulptur. Sten. F.d. Polen (idag 
Ukraina), Dnestr, Liczkowce, 
Zbruch (fig. 8.S.; Rybakov1987).

22.  Treflikigt spänne. Kopparlegering 
med vitmetall(?). Norge, Buske- 
rud fylke, Hurum, Stokker (UiO C 
20038; Maixner 2005, Kat. 535; 
Taf. 39.3).

23. Treflikigt spänne. Kopparlegering med 
förgyllning och silverbleck(?) med 
niellering(?). Sverige, Värmland, 
Ölme sn., Lunnäs (SHM 7878; 
Bilaga till SHM 7878, Maixner 
2005, Kat. 389. Taf. 11).

Förkortningar

BM – British Museum, London
HM – Helms-Museum, Hamburg-Harburg
LUHM – Lunds universitets  
historiska museum
NM – Nationalmuseet, København

RoM – Roskilde Museum
SHM – Statens historiska museum, 
Stockholm
UiO C – Universitetet i Oslo, 
Oldsaksamling
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<http://www.historiska.se/data/?invnr=
7878> [Datum: 2011-01-31].
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(red.): Svenska Landskapslagar 3. 
Stockholm 1940.
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