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SMÄRRE MEDDELANDEN 

ERIKSTORPSPÄNNET OCH HEDEBY 

I en liten uppsats i Fornvännen 1933 redogjorde Holger Arbman för 
de tre i Sverige funna positiva bronsstampar, medelst vilka ornament-
underlaget framställts pä skivor till filigransmyckade, runda silverspän
nen från vikingatid.1 Nämnda tre modellers fyndplatser äro rätt beteck
nande för smyckeformens spridning i Sverige: Malmö samt Sigtuna och 
Tängbro i Uppland. Figurkompositionen pä dessa, om stor teknisk skick
lighet vittnande spännen kan variera åtskilligt i detaljerna. De tre eller 
fyra banddjurens mot spännets mitt vända huvuden äro i regel sedda en 
face men kunna understundom vara återgivna i profil. Vanligen är det 
emellertid fyra djur med smala bandkroppar, säcklikt utformade bog-
och lårpartier samt omedelbart intill varandra placerade huvuden ut
rustade med stora, kupiga ögon, som sammansätta ornamentiken. I en 
not i anförda uppsats (s. 343) erinrar Arbman jämväl om överskållan till 
det lilla eleganta, med tre djur i filigran- och granulationsteknik prydda 
guldspänne, som ingår i den ansenliga guld- och silverskatten från Eriks-
torp i ödeshögs sn, Östergötland2 (SHM 5671). Denna skatt, mest känd 
genom två däri förekommande rektangulära silverspännen med ornering 
i filigran och granulation, innesluter förutom ett stort antal guld- och 
silversmycken 307 + 23 mynt, samtliga arabiska eller efterbildningar 
av dylika (282—345 e. H. = 895—957 e. Kr.). Skatten kan förmodas ha 
kommit i jorden omkring är 975. 

Guldspännets från Erikstorp djurgestalter visa släktskap med de sym
metriskt grupperade banddjuren pä ovan nämnda skivspännen av silver 
(och understundom av guld), men kompositionen är likväl en helt annan 
än på ifrågavarande stora spännen. Den utgöres av tre kringelformigt 
lagda, ormliknande djur med de framifrån sedda, inåtriktade huvudena 
bitande i en ring, vilken inskriver mittfältet till ett trepassformigt band
mönster, vars yttre ändar ha treknutsliknande utformning. Smycket har 
sekundärt blivit genomborrat med fyra hål — kanske för fastsyning —, 
vilket skett efter det att dess undre stomme tappats eller avsiktligt av
lägsnats. Dess diameter är exakt 4 cm. 

Anledningen till att detta välbekanta smycke här gjorts till föremål 
för omnämnande är att man år 1935 i Hedeby i Schleswig påträffat en 

1 Holger Arbman, Några guldsmedsmatriser från vikingatid och äldre 
medeltid, s. 341 ff. 

2 Hons Hildebrand, Fyndet från ödeshög, Månadsblad 1877, s. 553, 
fig. 58. 
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Fig, 1. Guldspänne. Erikstorp, Östergötland. — Brooch of gold. Erikslorp, Öster
götland. — Fig. 2. Bronspairis. Hedeby. — Patrix of bronze. Hedeby. —• Fig. 3. 

Teckning av patrisen, fig. 2. — Drawing of lhe patrix fig. 2. lf1. 

positiv bronsstamp, vilken ej allenast kan sägas representera Erikstorp-
smycket som typ utan visar så trogen överensstämmelse med detta att 
den måste ha begagnats för framställning av Erikstorpspännets övre 
skiva (fig. I).3 Denna iakttagelse är ej direkt ny. Herbert Jankuhn har 
redan tidigare påpekat stampens likhet med Erikstorpspännet,' men då 
denna ej tidigare avbildats och en nu gjord undersökning av stamp 
respektive spänne klart givit vid handen att smycket mäste ha tillver
kats med begagnande av Hedebystampen och sålunda utgått ur en Hede-
byguldsmeds verkstad kan det vara berättigat att presentera redskapet 
ifråga. 

Hedebystampen är mycket nött, varför det är svårt att erhålla en 
tydlig fotografisk bild av den. Tecknaren Harald Faith-Ell har med foto
grafiet fig. 2 som förlaga framställt en teckning av stampen (fig. 3), vilken 
här sammanställts med ett fotografi av guldspännet (fig. 1). De båda 

8 Stampen tillhör Kielmuseets samlingar i Schloss Gottorp i Schleswig. 
4 Herbert Jankuhn, Die Ausgrabungen in Haithabu, Berlin—Dahlem 

1943, s. 76. — Jag framför här ett tack till professor Jankuhn, som haft 
älskvärdheten låta mig få avbilda stampen från Hedeby. 
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föremålen äro så i detalj lika att det ej behöver råda egentlig tvekan 
om samhörigheten dem emellan. Man återfinner på stampen de kringel-
formigt lagda djuren, bitande över mittpartiets ring, som övertvärar det 
trepassformiga bandmönstret med dettas treknutar i ändarna. Djurens 
längd och bredd motsvara varandra fullkomligt på de båda föremålen 
liksom stampens diameter är densamma som Erikstorpspännets eller 4 cm. 

Här föreligger alltså ett av de sällsynta tillfällen, då man med största 
grad av säkerhet kan uttala sig om tillverkningsplatsen för ett forntida 
smyckeföremål trots att detta såsom i föreliggande fall anträffats långt 
ifrån sin utgångspunkt. Med hänsyn till detta fastställande accentueras 
även frägan om de båda i Erikstorpskatten ingående rektangulära silver
spännenas härkomst. Enda kända motsvarigheten till dessa egenartade 
spännen äro fragmenten till ett likartat silversmycke i en bitsilverskatt 
från Tärnö i Hällaryd socken, Blekinge (SHM 3004). Mynten äro få i 
Tärnöskatten, blott 5 + 1 arabiska (301—324 e. H. = 914—936 e. Kr.) 
samt 1 wendenpfennig, varför det är omöjligt, att med ledning härav 
fälla något utlåtande om den troliga nedläggningstiden för skatten, men 
sannolikheten talar för att överlämnandet av den åt jorden skett någon 
gång vid 900-talets mitt. Spännenas från Erikstorp respektive Tärnö övre 
bleck ha pressats över olika stampar, men ornamentiken är till sin all
männa karaktär gemensam för alla, d. v. s. utgöres av djurfigurer i 
Jellingestil (om spännet från Tärnö dessutom haft ringflätning som Eriks-
torpspännet låter sig ej avgöra till följd av smyckets fragmentariska 
tillstånd). Välbekant är den rektangulära bronspatrisen från selbågs-
graven vid Mammen på Jylland,5 men denna kan likväl ej ha blivit nytt
jad vid framställning av de i Sverige funna bokliknande spännenas fram-
sidesbleck. Därtill visa spännen och stamp alltför stora skiljaktigheter 
såväl med hänsyn till storlek som detaljer. 

Det är utan vidare givet att en enstaka stamp ingenting kan meddela 
om tillverkningsorten för enskilda smycken av samma kategori, när den 
endast till typen är gemensam med dem, men icke desto mindre är man 
benägen att i Mammenstampen se en fingervisning beträffande de ifråga
varande spännenas ursprungsområde. D. v. s. betrakta dem säsom im
porterade västerifrån. Den plats, som då närmast kommer ifråga, är 
Hedeby." 

Ett sä förfinat, man kan säga ädelt konsthantverk som arbete i filigran 
har utövats av yrkesskickligt folk, specialister inom sitt fack, och dessa 
ha naturligtvis främst kommit att slå sig ned pä sådana platser, där 

6 Senast avbildad hos J. Brendsted, Danish Inbumation Graves of the 
Viking Age, Acta Archaeologica, Vol. VII, s. 106, fig. 14. 

c Uppenbarligen har den i Erikstorpskatten ingående torshammaren 
samt det till dess bärkedja hörande stiliserade djurhuvudet utgått från 
samma konstcentrum eller verkstad som de rektangulära spännena. Så
lunda återfinnas på förstnämnda två föremål samma, i filigran fram
ställda 8-formade figurer som på spännenas undersida liksom hammaren 
äger en trebandsflätning av snarliknande slag som på spännenas kant. 
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de ägde möjlighet att under betryggande förhållanden utöva sin konst
närliga verksamhet och de bästa förutsättningarna förelägo att få av
sättning för de kostbara produkterna, i Norden främst samhällen-han
delsplatser och möjligen också furstehov. Att Hedeby varit ett högst 
betydande, i ädelmetall arbetande konstcentrum, kanske det förnämsta 
i Norden under 900-talet, torde vara säkert.7 Trots att de grävningar, som 
hittills gjorts inom Hedeby stadsområde, äro jämförelsevis begränsade till 
sin omfattning, ha så talrika fynd där blivit gjorda, belysande det sagda, 
fynd av avtrycksformar och skurna formar, stampar m. m., att tvekan ej 
behöver råda om stadens betydelse härutinnan. 

Jämte de ovan nämnda skivformiga spännena med filigranornamentik 
var under 900-talet det lilla, eleganta broschliknande silver- och guld
spännet med symmetriska bandornament i filigran en synnerligen upp
skattad smyckeform i vissa delar av Norden. Formen uppträder väsent
ligen i skattfynden. Dess huvudsakliga utbredningsområde — här avses 
oskadade, jämförelsevis »fabriksfärska» exemplar, som varit klenoder 
för ägaren, ej enbart värdemotall, när denne anförtrodde dem åt jorden 
— omfattar Jylland, Skäne och Öland. Ett vackert exemplar härrör från 
Wiskiauten i Ostpreussen och ett annat mycket välbehållet förenar sig 
med den av idel oskadade smycken av östlig men framför allt nordisk 
proveniens sammansatta praktskatten från Törsta i Hälsingland." De 
stora skivformiga spännena med banddjur återigen, som äro något yngre 
än de förra och troligen burits som smycken ett stycke in på 1000-talet, 
tillhöra samma geografiska krets men koncentrera sig inom ytterligare 
ett område — Mälardalsområdet med granntrakter." 

I sin grundläggande utredning av Terslevfyndet framhåller Friis-
Johansen10 att utbredningen av filigranbroscher med bandornament anger 
Danmark, Skåne, Öland och Gotland som det område, varifrån de utgått. 
Han tillägger att »Naermere at bestemme Fabrikationsstedet eller 
-stedene er neppe muligt». Smyckeformens geografiska ställning har ej 
undergått någon egentlig förändring, sedan Friis-Johansen skrev dessa 
ord." 

7 Jfr bl. a. Roar Skovmand, De danske Skattefund, Aarbeger 1942, s. 56. 
8 Om de små spännena med bandornamentik, se R. Skovmand a. a., 

s. 56 ff., H. Jankuhn a. a., s. 78 f. och Dagmar Selling, Kring ett vikinga
tida guldspänne från Uppland, Fornvännen 1946. 

• Den av Arbman a. a., fig. 111 avbildade patrisen från Malmö är en 
särtyp med en från de typiska vikingatida skivspännena avvikande mo-
dellering. Om den är en sen avläggare av dessa och då närmast förskriver 
sig från tidig medeltid eller endast en klumpig, missförstådd replik är 
svårt att säga. I varje fall måste de spännen, som skapats med denna 
stamp, i mycket hög grad ha avvikit från de vikingatida skivspännena 
ej allenast med avseende på komposition utan även ifråga om detaljer. 

10 K. Friis-Johansen, Solvskatten fra Terslev, Aarböger 1912, s. 229. 
11 På Gotland är ett flertal fynd av typen gjorda, men dessa äro i 

allmänhet fragmentariska eller ock mycket hårt nedslitna samt ingå i 
bitsilverskatter från 1000-talet. Spännen av detta slag ha med all säkerhet 
aldrig tillverkats på denna ö. 
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Även beträffande denna typ träder emellertid Hedeby fram som säker 
tillverkningsplats. Den bronsstamp, som här blivit funnen för tillverk
ning av smycken av detta slag,12 visar ett mönster karakteristiskt för 
spännena i deras bäst utbildade form. 

Givet är att filigransmycken av nu nämnd beskaffenhet kunna ha ska
pats även på andra häll än i Hedeby (och ha säkerligen också blivit 
det), men utbredningen av typen anger att tillverkningen väsentligen 
hört hemma i området kring sydvästra delen av Östersjön, där Hedeby 
spelade en dominerande roll som handels- och konstcentrum. Det kan 
ifrågasättas, huruvida ej de finare arbetena från 900-talet i filigran och 
granulation, spännen, hängsmycken, torshammare etc, blivit till inom 
detta område samt härifrän spritts åt norr och öster. Man kan även i 
fyndens fördelning spåra seglationsleden Hedeby—Birka. Filigrantek-
niken har troligen utövats även i Birka, där bl. a. skivformiga spännen 
med banddjur torde ha framställts. Om den haft någon större omfattning 
där är emellertid tvivelaktigt. Fynden från Birkagravarna tyder ej på 
detta. Men man har ej varit främmande för denna konstart under 
vikingatidens senare del. De barocka, tidigt medeltida bucklorna frän 
östsverige visa dess direkta fortlevande, men de vittna också om den 
betydande smak- och kvalitetsförsämring som vid sagda tid inträtt inom 
detta hantverk. 

Mdrfen Stenberger 

DEN KONSTHISTORISKA KONGRESSEN I LINZ 

Det var inte alldeles oväntat, att våra kolleger i Österrike skulle bli 
de första, som efter kriget anordnade en konsthistorisk specialkongress, 
inskränkt uteslutande till ämnen fallande inom det första årtusendet 
av vår tideräkning. I kongressstaden, Linz, hade man nämligen just 
avslutat restaureringen av en liten kyrka, som trots sin litenhet visade 
sig ha den allra märkligaste byggnadshistoria (mera därom nedan). Men 
man gladde sig helt säkert inte enbart åt att visa denna klenod. Ännu 
betydelsefullare var det, att efter åratal av isolering åter igen få träda 
i kulturell kontakl med kolleger från andra länder och att på detta sätt 
få bidraga till återuppbyggnaden i vidsträcktare mening än den inom 
nationella skrankor inneslutna. 

Kongressen ägde rum under några soliga och sommarvarma dagar i 
slutet av september 1949 och var närmast avsedd som ett utbyte av rön 
och erfarenheter mellan forskare från Österrike, Italien och Schweiz. 
Frän dessa länder blev det även en talrik uppslutning, medan det övriga 
Europa företräddes av endast tre representanter, nämligen en från Frank
rike, en från Holland och en från Sverige — undertecknad. Sammanlagt 
hade kongressen ett 70-tal deltagare. 

Här skall inte lämnas någon utförligare redogörelse rörande alla de 
12 H. Jankuhn, a. a., s. 75, Abb. 30. 
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