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EN NYFUNNEN SVÄRDSKNAPP 
FRÅN UPPSALA VÄSTHÖG 

Av Birgit Arrhenius 

Del är sällan arkeologen förunnat alt få hela och oskadade 
föremål i sin hand. Till en mycket stor del utgöres arkeologens 
källmaterial av obetydliga fragment, vars ursprungliga form man 
endast kan gissa sig till med stöd av tidigare kända föremål. 

I ovanligt hög grad gäller detta gravfynden från Uppsala högar. 
Fynden från de ståtliga högarna fylla knappt en magasinslåda och 
bestå av små förbrända rester av den en gång sannolikt prakt
fulla och rika gravutrustningen. 

Sune Lindqvist har ägnat fynden från Uppsala högar en ut
förlig behandling i monografien "Uppsala högar och Ottars
högen".1 En gentemot Sune Lindqvist avvikande uppfattning an
gående dateringen av fynden från högarna har hävdals bl. a. av 
Nils Åberg2 och Birger Nerman.3 Birger Nerman4 liksom senare 
Sune Lindqvist5 ha även försökt att anknyta högarna lill namn
givna konungar i Ynglingatal för att därigenom erhålla en histo
risk datering av högarna. 

Den av Åberg föreslagna sena dateringen av Uppsala högar 
synes i huvudsak ha accepterats av den kontinentala forskningen,8 

1 6'. Lindqvist, Uppsala högar och Ottarshögen, Stockholm 1936. 
2 Jfr N. Åberg, Uppsala högars datering, Fornvännen 1947 och samme förf., 

Vendelgravarna och Uppsala högar i deras historiska miljö, Fornvännen 1949. 
5 B. Nerman, Vilka konungar ligga i Uppsala högar, Uppsala 1913, och 

samme förf., Den svenska ynglingaättens gravar, Rig 1919. 
4 Jfr not 3. 
5 5. Lindqvist a. a. del II, Hävden. 
' Jfr t. ex. / . Werner, Kirmukarmu-Monza-Roes-Vendel XIV, Suomen Mu

seo 1958 och där anförd litteratur. 
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Fig. 1. Guldblecket från Uppsala Västhög i uträtat skick. Foto. N. Lagergren. 
—• The gold foil sword pommel from the west mound at Old Uppsala, after 

being straightened out. 

medan i Sverige den Lindqvistska ståndpunkten vunnit mer ge
hör.7 

I den här föreliggande uppsatsen är det inte författarens mening 
att behandla de intrikata problem, som förknippats med Uppsala 
högar, vilka med rätt eller orätt kommit att intaga en central ställ
ning i den svenska vendeltidsforskningcn. Avsikten är endast att 
presentera en nyfunnen svärdsknapp från Uppsala Västhög i Tors
högen), fig. 1—2. 

1 Väslhögen påträffades ett fragmentariskt guldblcck. helt hop
knycklat och av Sune Lindqvist beskrivet såsom:8 "Guldbleck 
mycket tunt, hopknycklat vid bränningen till ungefär v\\ halvcy-
linder av nära 4 cm:s längd och 1 cm:s bredd. Vid ena kortändan 
förekommer en repstavsliknande vulst, som är pressad och sålun
da utgör rest av ornering. I övrigt synes blecket ha varit slätt så 
långt det bevarats." 

I samband med bearbetandet av nordiska cloisonnéarbeten 
fästes författarens uppmärksamhet vid detla bleck. Man kan 
nämligen ännu på bleckels översida se spår av en vitaktig massa, 
erinrande om det kitt som användes vid fästandel av cellväggarna 
i en viss typ av cloisonnéarbeten. Dessutom fanns vid bleckets ena 
ände en tunn lamell, som utan tvivel var den yttersta cellväggen 
i ett cloisonncarbete. Det föreföll således ytterst sannolikt, att det 
hopvikta blecket bildat bottnen till ett cloisonnéarbete. Med 
kännedom om segheten och mjukheten i det guld, som användes 

7 Jfr t. ex. Greta Arwidsson, Vendelslile, Emalj und (ilas, Uppsala 1942, 
sid. 11. 

8 S. Lindijuist, a. a. sid. 177. 
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M.Talttv-Ul 

Fig. 2. Svärdsknappen från Västhögen 
efter ritning av H. Faith-Ell. 1/1. — 
The sword pommel from the west 

mound at Old Uppsala. 

till dylika arbeten, vågade man därför ta risken att veckla ut 
blecket för att försöka finna föremålets ursprungliga form. 

Detta företag blev mycket givande. Det oformliga cylinderartade 
blecket visade sig nämligen vara en hopklämd svärdsknapp, där 
halva ryggpartiet och delar av sidostyckena voro bevarade. 

Knappen, fig. 1—2, är uppbyggd av två guldbleck med något 
olika legering, vilka lotts samman med en tydligt skönjbar lödfog 
vid knappens övre kant. Det ena blecket har bildat en bredsida 
och ryggpartiet av knappen, medan det andra blecket använts 
till den återstående bredsidan. Den yttersta delen av den bevarade 
änden av knappens ryggparti är vulstformigt förhöjd och det 
var här, som Sune Lindqvist trodde sig iakttaga spår av en pressad 
dekor. Som redan ovan framhållits, tyder förekomsten av kitt och 
en ännu kvarsittande rest av en lamell från cellväggarna på att 
blecket bildal underlaget till ett cloisonnéarbete och därför ej har 
varit avsett att ses, varför en eventuell dekor synes osannolik. De 
ojämnheter, som finnas i förhöjningen, ha snarare uppkommit vid 
ciseleringen, då man drivit upp blecket för att få den önskade 
förhöjningen. Det är inte osannolikt, att man medvetet eftersträvat 
ojämnheterna i den vulstformiga förhöjningen för att därigenom 
få ett bättre fäste för de ovanliggande cloisonnéarbetet. 
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Fig. 3—i. 3. Bektangulärt beslag 
av guld med inläggningar av 
granater och emalj. Beslaget på
träffat i en gotisk grav på Krim. 
S. H. M. inv. nr. 10038. Foto N. 
Lagergren. 2/1. 4. Tvärsnitt ge
nom beslaget fig. 3 efter teck
ning av B. Handel. Obs. grana
ternas tjocklek och facetterade 
form. Sk. 2/1. — 3. Rectangular 
gold mount with inlags of gar
nets and enamel. This fitting 
was found in a Gothic grave in 
the Crimea. 4. Cross-sedion 
through the mount in Fig. 3. 
Note the thickness of the garnets 
and the facetted shape. 

Den sålunda erhållna vulstformiga förhöjningen vid knappens 
ytlcrändar tjänade till att ge knappen den sadelform, som är så 
karakteristisk för de yngre (ring) svärden.9 

Knappens smalsidor saknas nu helt. men bredsidornas kanter 
antyda, att smalsidorna varit svagt sluttande utåt och förhållande
vis höga. Knappens storlek är överhuvudtaget påfallande. Dess 
största bredd är ca 5,8 cm, medan svärdsknappar av denna typ i 
allmänhet ha en storlek av ca 4—4,5 cm. Den närmaste mot
svarigheten till Uppsala-knappen i såväl storlek som form är den 
relativt stora svärdsknappen från Valsgärde V,10 vars största bredd 
är 5 cm. Denna knapp har också de höga smalsidor, som äro ett 
karakteristiskt drag hos Uppsala-knappen. 

Tjockleken på detta guldfolium är 0,10 mm. Det har bildat 
underlaget för knappens egentliga utsmyckning, som sannolikt 
varit utförd i cloisonnéinläggningar. Den teknik, som vi här har 
att göra med, tillhör den mest avancerade inom cloisonnékonsten. 

9 Jfr E. Behmer, Das Zweischneidige Schwert der Germanischen Völker
wanderungszeit, Stockholm 1939, sid. 129 f. och Taf. XLH—L. Den enl. upp
gift longobardiska svärdsknappen, Taf. XLIV: 2, som utgör en särtyp inom 
gruppen pyramidformiga svärdsknappar, har vid ändarna en förhöjd vulst, 
som erinrar om vulsten på Uppsalaknappcn. 

10 E. Behmer, a. a. Taf. XLVIII. 
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Fig. 5—0. 5. Skivspänne, 
sannolikt iillemunniskt, 
av silver med gmnutin-
läggningar. Tillhör 
5. H. M.:s bytcssamling. 
Foto N. Lagergren 1/1. 
6. Tvärsnitt genom 
skivspännet fig. 5 efter 
teckning av H. Faith-
Ell. Obs. de med vitt 
markerade tvärgående 
cellväggarna som ej nå 
ned i botten. 2/1. -— 5. 
Disc brooch, probably 
allemanic, made of 
siluer with garnets in-
laid. 6. Cross-sedion 
through the disc brooch 
in Fig. 5. Note the 
transverse cell walls. 
marked in while, which 
do not reach to the 

bottom. 

Man kan inom denna konstart, som i sin specialisering kan liknas 
vid senare tiders spetsknyppleri eller pärlbroderi, urskilja fre11 

olika tillverkningsmetoder. Metoderna synas till en viss grad vara 
kronologiskt bundna, men man får också räkna med, att den 
äldsla tekniken använts jämsides och t. o. m. långt efter det att 
de mer avancerade metoderna kommit ur bruk. 

Den äldsta tekniken arbetar efter infattningsprincipen. Man ut
går från en låda, fig. 3—4, i vilken cellväggarna lödas fast i botten 
och sidor med fasta härda lödningar. Man får således ett fast, sta
bilt cellsystem, som är helt stumt. I detta cellvcrk infattas därefter 
granater eller andra ädelstenar, genom att cellväggarna böjas över 
stenarnas kant.12 Granaterna, de allmännast förekommande ädel-

11 1 denna framställning har endast en schematisk beskrivning av de skilda 
metoderna varit möjlig. 

12 Denna typ av infattning är en av de allmännast förekommande inom 
ädelstenskonslen. Den fordrar en relativt mjuk metall såsom t. ex. guld, B. 
Nerman har i en uppsats, "Eddans sägen om smeden Voliind arkeologiskt 
dalerad", i festskrift till Carl Sahlin, fäst uppmärksamheten vid della för-
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stenarna i dessa arbeten, äro i alla de fall, som författaren haft 
möjlighet att närmare studera, mycket tjocka och välslipade. 
Tjockleken överstiger i regel 1,5 mm och kan vara större än 2 mm. 
Kanterna på granaterna ha den för många ädelstenar karakteris
tiska taffelslipningen, där den raka kanten brytes av en sned 
facett, som emellertid i detta fall löper mot granatens underkant. 
Under granaterna ligger som regel ett finmönstrat folium av guld 
eller silver och därunder följer ett tunt lager av i regel organisk 
massa, sannolikt harts, som tjänat lill att ge en viss svikt åt grana
terna, då cellväggarna hamrades över dem. 

Arbeten av denna typ utföras med fördel i guld, som är en 
lältlödd metall, vilket kräves för att man skall kunna komma 
åt all löda samman de trånga cellerna och bottnen med fasta löd-
fogar. Huvudmassan av arbeten utförda i denna teknik är således 
guldcloisonné och tillhör ofta det yppersta inom cloisonnékonsten. 
Den stabila uppbyggnaden av arbetet gör, att clolsonnéinlägg-
ningarna i högre grad än inläggningsarbeten utförda enligt andra 
metoder förmått att stå emot fukt och andra nedbrytande faktorer 
och än i dag se praktiskt taget likadana ut, som då de tillverkades 
för ca 1500 år sedan eller mer. Huvudparten av den östliga cloi
sonnékonsten från skytisk tid13 ned till folkvandringstiden14 är ut
förd i denna teknik. Kung Childeriks praktfulla vapenutrustning 
från 400-talets mitt är en av denna tekniks yppersta mästerverk.15 

1 det svenska materialet kan man nämna svärdsknappen från 

hållande och skiljer på så sätt ut en äldre grupp cloisonnéföremål utförda i 
guld med infattningar av detta slag. Förf. lackar professor Rirger Nerman 
för hänvisning till detta arbete. 

13 Den skytiska guldsmedskonsten behandlas senast av bl. a. T. Talbot-Bice, 
The Scythians, London 1957. 

14 Se bl. a. A. Götze, Gotische Schnallen, Rerlin 1907, H. Rupp, Die Her
kunft der Zellcneinlage und die Almandinscheibenfibeln im Rhcinland, Rönn 
1937. Jfr även J. Werner, Reiträge zur Archaeologie des Attila-Reiches, Miin
chen 1946. 

15 M. E. Babelon, Le tombeau du roi Childeric et les origincs de 1'orfévrcrie 
cloisonnée, Mémoire de la société nationale des antiquaires de France, 1919 
•—23. Jfr även K. Böhner, Das Langschwert des Frankenkönigs Childerich, 
Bonner Jahrbriicher 1948 och H. Arbman, Les épées du lombeau de Childeric, 
Med. fr. Lunds Universitets hist. Museum 1947—48. 
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Fig. 7—8. 7. Gotländskt ryggknappspänne av 
förgyllt brons med granatinläggningar. S. H. M. 
inv. nr. 4233. Foto N. Lagergren. 1/1. 8. Tvär
snitt genom granatinläggningarna på foten av 
spännet fig. 7 efter teckning av B. Handel. 
Obs. att granaterna är fästa utan att cellväg
garna böjts över. 2/1. — 7. Gotlandic hutton-on-bow brooch of gilded bronze 
with garnets inlaid. 8. Cross-section through the garnet inlags on the base of 
the brooch in Fig. 7. Note that the garnets are fastened without the cell walls 

being bent över. 

Sturkö.16 Eft par av de äldsta gotländska ryggknappspännena bära 
också inläggningar, utförda i denna teknik.17 Det är dock osäkert, 
om inläggningarna i dessa fall äro utförda i Sverige eller om de 
importerats färdiga för att sedan apteras på spännena. I varje fall 
kom denna teknik aldrig att bilda grundvalen för den uppblomst
rande nordiska cloisonnékonsten. En stor nackdel med denna tek-

16 H. Arbman, Verrotcrie cloisonnée et filigrane, Med. fr. Lunds Universitets 
hist. Museum 1949—50 sid. 137 och fig. 1. 

17 Här kan bl. a. nämnas två spännen från Trullhalsar, Angå sn, Gotland, 
S. H. M. inv. nr. 8555:33 och 34. Spännena är avbildade hos B. Nerman, 
Gravfynden på Golland 550—800 e. Kr. f., ATS 22:4, Stockholm 1922, fig. 22 
och 34. 
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Fig. 9. Triangulärt fragmenta
riskt cloisonnéföremål med cell
väggar av guld påträffat i Upp
sala Västhög. Foto N. Lagergren. 
4/1. — Triangulär fragmentarg 
cloisonné object with cell walls 
of gold, found in the west mound 

at Old Uppsala. 

nik var nämligen svårigheten att utföra de precisionslödningar, 
som krävdes. Man bands till ädelmetall främst guld och arbetena 
blev mycket dyrbara. De många lödfogarna fordrade förhållan
devis stora celler med en relativt regelbunden geometrisk form. 

Utvecklingen gick därför framför allt ut på att skapa en teknik, 
som öppnade möjligheter för flera mönstervariationer och sam
tidigt sparade den dyrbara ädelmclallen. Det sistnämnda var 
kanske särskilt aktuellt i de nordiska länderna, där man med den 
begynnande vendeltiden kan spåra en viss avmattning i det rika 
guldtillflöde, som karakteriserade folkvandringstiden. Men samma 
tendenser till sparsamhet med ädelmetall kan spåras i Rhenom-
rådets massproduktion av cloisonnésmycken och hänger kanske 
snarare samman med cloisonnékonstens utbredning utanför de 
trängre hovkretsarna. 

I den nya form, som cloisonnékonsten får, kan man urskilja 
två tekniker, som visa inbördes påverkan, utan att dock stå i 
direkt beroende av varandra. Båda teknikerna utmärkas av, alt 
huvudmassan av guldsmedsarbete upptages av en kittsubstans, 
som uppfyller hela smyckets innerdel. 

I det ena fallet bygger man upp arbetet med utgångspunkt från 
vissa i bottnen fasllödda cellväggar, fig. 5—6. Mellan de fasta 
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Fig. 10—11. 10. Suärds-
knapp av guld med 
granatinläggningar från 
Skrävsta, Botkyrka, Sö
dermanland. 2/1. 11. 
Tvärsnitt genom nedre 
delen ao knappen fig. 
10 efter teckning nv B. 
Handel. Obs. det tunna 
folie som användes till 
botten och är fäst med 
kittsubstansen. 2/1. — 
10. Sword pommel of 
gold with garnet inlags, 
from Skrävsta. 11. 
Cross-sectlon through 
lower part of pommel 
in Fig. 10. Note the thin 
foil used ns a bottom 
plate and fastened with 

a cement substance. 

cellväggarna lägger man in rader av mot bottnen lösa cellväggar, 
som ställas i ett mjukt kitt. Kittet består i dessa fall av en sand-
ellcr kalcitblandad lera.18 Fördelarna med metoden äro uppen
bara. De lösa väggarna kunde skjutas och passas tätt emot grana
terna, varefter de löddes fast i det (ivriga tillverket medels ett par 
små punktlödningar. Man kunde således arbeta med förhållande
vis komplicerade granatformer och ändock uppnå cn ypperlig 
passform. Vid granaternas slutliga fastsättning fordrades visser
ligen fortfarande, att cellväggarna böjdes över granatens kanter, 
men sannolikt spelar den exakta passform, som man kan nå ge-

18 Docent Diego Carlström. Karolinska Institutet, avd. för medicinsk fysik, 
har vänligen gjort mikrorönlgenspektralanalyser av cn serie kiltprover från 
in- och utländska cloisonné-smveken. 
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nom den individuella fastsättningen en stor roll för fästandet av 
granaterna. Detta framgår bl. a. av, att man vid detta förfarings
sätt vågar ha betydligt tunnare cellväggar än tidigare. Författaren 
känner många exempel på att cellväggens tjocklek endasl uppgår 
lill 0,35 mm.19 

En nackdel med denna metod var emellertid, alt kittel vid tork
ningen drog ihop sig, vilket ibland har orsakat, att det uppstått 
hålruni, som gjort arbetet skört. De skickliga cloisonnémästarna 
synas dock ha förmått undvika detta och det är främst i de mass
producerade skivfibulorna, som man i större utsträckning märker 
dylika brister. Huvudparten av cloisonnéarbetena från 500- och 
600-lalen, utförda i Västeuropa, är tillverkad i denna teknik, som 
synes ha uppstått under förra delen av 500-talet. Olika områden 
utmärkas av skilda sammansättningar av kittsubstansen,20 som 
kan variera frän sandblandad lera till mer eller mindre rena kal-
cit- eller gipsblandningar. Karakteristiskt är, att kittets huvudsak
liga funktion synes ha varit att tjäna som fyllnadsmassa och inte 
att fästa cellväggarna vid varandra. Olika guldsmedsskolor upp
arbeta en allt större skicklighet, dels i konsten att variera mönstren 
i cloisonnéarbetena, dels vad beträffar precisionen vid fästandet 
av granaterna. Granaterna i dessa arbeten äro i allmänhet mycket 
tunna, deras tjocklek understiger som regel 1 mm. De bära längs 
kanterna en enkel snedfacettering, som är mer eller mindre exakt 
utförd. 

Den tredje tekniken, fig. 7—8 och 10—11, slutligen är besläktad 
med den föregående, men man lämnar nu helt systemet med att 
fäsla granater genom att böja väggarna över dem. Detta beror på, 
att man nu bygger upp arbetet med huvudsakligt stöd av kittel. 
Cellväggar och botten bilda inle längre en sluten låda. I den mån 
man använt botlen, utgöres denna av ett tunt metallfolium, som 
endast lotts fast längs arbetets kanter, medan i övrigt kittel tjänat 
som fäste för cellväggarna. 

1 ' Även om således cellväggarna inom denna teknik kunna vara mycket 
tunna uppnå de aldrig den finhulsgrad, som utmärker en grupp arbeten utförda 
i den teknik, som skildras på sid 236. 

20 En utförligare redogörelse för kittsubslansens sammansättning efter 
docent Carlströms analyser lämnas i en avhandling under utarbetande betitlad 
"Polykrom guldsmcdskonst i Norden". 
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Fig. 12. Den s. k. C.asfdlanifibu-
lan. Guld med emaljinläggningar. 
Efter Rosenberg, Zdlenschmeltz. 
1/1. — The so-called Castellani 
fibula. Gold with enamel inlags. 

Kiltet i denna teknik har nämligen en mycket speciell samman-
sällning. I motsats till de kittsorter vi tidigare mött fäster detta 
och klibbar fast vid metallen nästan som ett sorts lim. Analyser 
visa, att kiltet består av finkrossad kalcit blandat med vax.21 Vax 
är för guldsmeden ett mycket naturligt material att använda. För
fattaren känner till fall tillhörande den äldsta tekniken, då rent 
vax använts i bottnen av elt cloisonnéarbete i stället för harts eller 
annat organiskt kitt. I den här beskrivna kittsubstansen är emel-
lerlid det dominerande materialet kalcit. Vax ingår endast som en 
liten del. Praktiska prov visa, att ett kitt av denna sammansätt
ning vid uppvärmning blir en trögflylande massa, lätt att forma. 
Kalciten binder således vaxet, så att det inte rinner bort vid en 
kraftig uppvärmning, vilket skulle varit fallet med rent vax. 
Uppenbarligen har man velat ha en kiltmassa, som var formbar 
vid höga temperaturer, men stelnade snabbt vid avkylning. Sanno
likt har arbetet utförts stegvis på sådant sätt, att en rad cloisonné-
celler, sinsemellan sammanlödda utan alt dock vara hell tillslutna, 
satts ned i eller fyllts med den heta kiltmassan. Därefter ha gra
naterna med underliggande folier pressats ned, varefter varje cell 
finjusterats och pressats intill granaternas kanter för att tillslutas 

-' Även i dessa fall har docent Carlslröm ullört analyserna. 
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med en eller ett par punktlödningar. Efter det att man på detla salt 
successivt byggt upp hela arbetet, har nian hastigt kylt ned del. 
Vid nedkylningen drar vaxet och därmed hela kitlsubstansen ihop 
sig och med kittel följer de tunna cellväggarna, som nu sluta 
hermetiskt fast. Författaren har själv haft tillfälle atl utföra 
praktiska experiment med hjälp av tunt melallfolium och kitt-
subslans av denna sort. Det visade sig härvid, alt de infattade 
glasstyckena fick ett mycket fast fäste, trots atl lödningarna voro 
ytterst bristfälliga och lekmannamässigt utförda. En förutsättning 
för alt granaterna skola fästa synes just vara, att cellväggarna 
göras så tunna som möjligt, så alt kittel mäklar alt fästa och dra 
dem med sig. 

Denna typ av arbete är tekniskt sett nära besliiktad med en 
viss typ av emaljcloisonné, där man inte löder fast cellväggarna 
i bottnen, utan endast fäster dem provisoriskt med lim för att 
sedan hälla i smält emalj, som fäster cellväggarna. Det är denna 
teknik som Bosenberg skildrar under beteckningen Drahlemalj22 

och som blev mycket allmän i den bysantinska emaljkonsten. 
Drahlemalj är nära besläktad med japansk emaljcloisonné, men 
avviker från denna genom att emaljen smältes innan den hålles 
ned i arbetet. Metoden användes ännu i våra dagar. I cn handbok23 

angives, alt cellväggarna i denna form av emaljcloisonné måste 
vara omkring 0,20 mm för att emaljen skall förmå fästa väggarna. 

Det nära sambandet mellan emaljcloisonné. s. k. Drahlemalj, 
och den typ av granatcloisonné, som här beskrivits, framgår av, 
att cellväggarnas tjocklek i granalarbetena som regel är omkring 
0,20 mm. Det finns ett flertal föremål, vars cellväggar äro ännu 
tunnare. De kunna vara endast 0,5—0,10 mm tunna. Passformen 
i dessa arbeten är ofta så utomordentlig, att man har svårt att 
föreställa sig, att cellerna infatta granater med en given form och 
inte en mer anpassbar emaljmassa. Det finns exempel på, att 
man istället för att infatta granater nöjt sig med att färga kitt-

22 M. Rosenberg, Geschichte der Goldschmiedckunst auf lechnischer Grund-
lage, Zellenschmeltz, Frankfurt 1921—22, Teil I, sid. 32 och 42 och Teil H, 
sid. 5. 

2» A. Myrhed, Emaljering, Uddevalla 1961, sid. 52. 
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Fig. 13. Ryggknappspänne av förgyllt brons med 
inläggningar av granater, blå glasfluss och vit 
serpentinsten. Sanda, Gotland. Foto N. Lagergren. 
1/1. — Button-on-bow brooch of gilded bronze with 
Inlagt of garnets, blue glass flux and white 

serpentine. Sanda. 

massan.24 Här fa vi en ännu mer direkt kontakt med emaljar
betena. 

En nyckelställning i relationerna mellan granatcloisonné av 
detta slag och emaljcloisonné synes den s. k. Castellanifibulan,25 

fig. 12, intaga. Denna fibula, som av de flesta kännare anses vara 
en bysantinsk produkt från OOO-talels tidiga del,26 bär runt mitt
medaljongens emaljinlagda figurfält en dubbel begränsad bård av 
röd cellcmalj. Just den typen av bårddekoration iir karakteristisk 
för en grupp bysantinskt influerade granatarbeten, som även i 
övrigt visa anknytningar till denna fibula. Sammanhanget mellan 
granatarbetena och emaljarbetet synes ofrånkomligt.27 Än mer 
sammanknytas dessa konstarter av, att emaljarbetet i Caslellani-

24 Flera sena gotländska ryggknappsspännen bära således färgade inlägg
ningar av detla slag. 

m Castellanifibulan förvaras i British Museum och den är bl. a. publ. hos 
O. M. Dalton, Byz. art and archaeology, Oxford 1911 sid. 503 och i l . Bosen-
bcrg. Teil II, a. a. sid. 6. 

26 J. Werner, Die Byzantinische Scheibenfibel von Capua und ihre Ger
manische Verwandten, Acta Archaeologica 1936 sid. 58. 

27 Jfr not 26. Att det överhuvudtaget råder ett nära samband mellan granat
cloisonné och emaljcloisonné är ett faktum, som ofta framhävts. Jfr F . Henry, 
Irish enamels of the Dark Ages and their relation to lhe cloisonné lechniques, 
Dark-Age Britain, studies presented to E. T. Leeds, London 1956. 
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fibulan är fäst vid bottenskivan med ett vaxblandat calcitkitt, 
som har mycket nära anknytningar till den kittyp, som vi möta i 
cloisonnéarbeten av den sist beskrivna tekniken.28 

Det synes dock vara i Norden, som denna cloisonnéteknik inom 
granatkonsten får sin största utbredning. Här upptages nämligen 
tekniken i den inhemska cloisonnékonsten och kommer till an
vändning inom den enklare cloisonné, som är väl representerad 
på ryggknappsspännen, svärdsknappar och beslag från 600- och 
700-talen. Dessa enklare granatcloisonnéarbeten med cellväggar 
av silver eller olika bronslegeringar äro ett karakteristiskt inslag 
i den nordiska guldsmedskonsten under vendcltiden. Sannolikt 
förhöll det sig så att tekniken att fästa granaterna utan att böja 
över cellväggarna öppnade möjligheterna för denna enklare form 
av cloisonné, som inte behövde utföras i mjuk ädelmetall utan 
kunde använda cellväggar av styvare material. Det är möjligt atl 
bristen på ädelmetall gjorde, att man just i Norden kom att i så 
stor utsträckning begagna, kanske rent av uppfinna, denna teknik. 

Det finns emellertid även nordiska exempel på, att denna cloi
sonnéteknik användes vid guldarbeten. Guldfoliet, som påträffades 
i Uppsala Västhög och som tjänat som utgångspunkt för denna 
uppsats, har med all sannolikhet varit bottenfoliet till ett dylikt 
arbete. Även andra fragment från Uppsala Västhög visa prov 
på samma teknik. Särskilt skall här nämnas ett litet triangulärt 
fält, fig. 9, där granater och cellväggar äro kvar, men där botten
foliet delvis saknas. När Sune Lindqvist skrev om fynden från 
Västhögen, föreslog han, alt detta fält bildat det triangulära mitt
fältet i en svärdsknapp av samma typ som den från Valsgärdc V.29 

Den nu påträffade underdelen till en sådan svärdsknapp under
stryker sannolikheten av denna förmodan, och nian skulle i så fall 
här ha ytterligare ett fragment av samma knapp. Bruce-Mitford30 

har framställt hypotesen, att det triangulära fältet suttit på en 
pyramid av samma slag som finns i fyndet från Sutton Hoo. Detta 

28 Jag tackar Mr. B. Bruce-Mitford och Mr. D. M. Wilson, British Museum, 
som berett mig möjlighet att låta analysera ett prov från denna fibulas kitt-
substans. Docent Diego Carlström har även i detta fall utförl analysen. 

28 S. Lindqvist a. a. sid. 179. 
30 B. Bruce-Mitford, The Sutton Hoo ship-burial, The proceedings of the 

Suffolk Institute of Archaeology, vol. 25, part 1, sid. 52. 
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Fig. 14. Rgggknuppspännc av brons 
med nu utfallna inläggningar. Mäster-
hys, Gotland. Foto N. Lagergren. 1/1. 
—• Button-on-bow brooch of bronze 
with inlags that have now fullen out. 

Mästerby». 

är i och för sig inte omöjligt, men förefaller, ined hänsyn till att 
dylika pyramider hitintills aldrig påträffats i samband med en 
nordisk vapenutrustning, mindre sannolik. De av Bruce-Mitford 
anförda skälen för alt detta fält skulle vara av engelsk tillverk
ning och komma från samma skola som övriga guldsmedsarbeten 
vid Sutton Hoo, äro enligt författarens åsikt inte längre hållbara. 
De allra finaste arbetena i Sutton Hoo kunna möjligen vara till
verkade i samma teknik31 som den här sist beskrivna, men de 
visa dock vissa särdrag. Bl. a. äro cellväggarna även i de finaste 

31 Här hänvisas till R. Bruce-Mitfords bearbetning av Sutton Hoo fyndet. 
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Siilton-Hoo-arbeten grövre än i motsvarande arbeten från Uppsala 
Västhög. I Sutton Hoo-arbetena håller sig väggarnas tjocklek om
kring 0,30—0,45 mm, medan det här beskrivna fragmentet från 
Uppsala Västhög har en finhet av 0,10 mm. På andra föremål till
hörande det finaste inom den engelska cloisonnékonsten, vilka 
varit mer skadade än de helt perfekta granatarbetena från Sutton 
Hoo32 och därför bättre lämpa sig för tekniska studier, har för
fattaren iakttagit, att tekniken i den engelska cloisonnékonsten är 
en till bristningsgränsen driven förfining av den teknik, som här 
beskrevs som nummer 2 av de tre cloisonnéteknikerna.33 Detla kan 
också vara förklaringen till, alt den enklare formen av granat-
cloisonné med cellväggar av brons aldrig vann någon spridning 
i England. Vi finna den endast representerad i Sutton Hoo på 
skölden och hjälmen, som av flera författare ansetts vara en nor
disk tillverkning.34 

En nära parallell till det här beskrivna cloisonnéarbetel från 
Uppsala Västhög är en svärdsknapp, påträffad i en brandgrav 
från Skrävsta, Botkyrka, Södermanland, fig. 10—11.35 Denna 
svärdsknapp, som är betydligt mindre än knappen från Uppsala 
Västhög, är av guld och helt täckt av cloisonnéinläggningar med 
granater. Cellväggarnas tjocklek är 0,10 mm. Bottnen består i 

32 För tekniska studier av den art, som förf. här bedrivit, är i regel skadade 
föremål att föredraga. 

33 Här kan t. ex. omnämnas skivfibulan från Faversham som enl. Bruce-
Mitford a. a. sid. 50 tillhör samma skola som guldsmedsarbetena vid Sutton 
Hoo. På denna fibula är mönstret uppbyggt av i botten fast lödda längsgående 
cellväggar, medan de kortare tvärgående cellväggarna endast äro lätt fastade 
vid kortsidorna på sådant sätt som beskrivits närmare ovan på sid. 232. 

I de fall då förf. har haft tillfälle att analysera kittmassan i de engelska 
cloisonnéarbetena visade sig kittet vara rent kalcitkitt utan spär av vaxinbland-
ning. Killels konsistens är lös och sandig och har en helt annan struktur än 
det mera kompakta klisterartade vaxblandade kitt som man finner i de nor
diska arbetena. Den klisterartade strukturen i det nordiska kittel torde väl 
ha uppkommit just genom vaxinblandningen. Egenartat nog behåller dock 
kittel sin fasta konsistens även då det utsålts för så hög värme att vaxet 
avdunstat och efterlämnat en blåsig yta. Jfr nedan sid. 243. 

34 Jfr .S'. Lindquist, Sutton Hoo och Beowulf och B. Xerman, Sutton Hoo 
— en svensk kunga- eller hövdingagrav?, Fornvännen 1948 samt / / . Maryon, 
The Sutton Hoo shield, Antiquity XX, 1946. 

36 H. Arbman, Verroterie cloisonnée et filigrane a. a. sid. 158. 
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likhet med Uppsala-knappens av tunt guldfolium, på vilket ligger 
ett tjockt lager kitt, som håller fast de tunna cellväggarna. Gra
naterna äro ytterst välslipade och bära den i nordiskt material 
sällsynta s. k. pilzenformen.30 

Det lilla fragmentet av ett cloisonnéarbete, påträffat i den ven
deltida brandgraven från Spelvik. Södermanland,37 är ytterligare 
ett svenskt fynd med guldcloisonné, utfört i samma teknik som 
knappen från Uppsala Västhög. Fragmentet visar ett djurhuvud 
framställt med samma tunna cellväggar som i cloisonné-arbetena 
från Skrävsta och Uppsala. 

Utanför Sverige finna vi tekniken representerad bl. a. i det 
Ovala guldspännet från Beinstrup i Danmark.38 Spännet intager 
genom sitt dyrbara utförande en särställning i nordisk smycke-
konsl. Själva gruudformen, det ovala skivspännet, är emellertid 
i enklare utförande en inom sydskandinaviskt område karakteris
tisk smyckefonn. De tunna cellstegarna bilda på detta smycke en 
mycket elegant ornamentik, bestående av fyra motställda ansikts
masker mellan parvis hängande djurhuvuden i stil II. 

Etl av de yppersta exemplen på denna cloisonnéteknik är ett 
beslag från den kyrkliga skattkammaren i katedralen i Tongern, 
Belgien.39 Beslaget, som är drygt en halv dm långt, bär en dekor 
av granatcloisonné med ytterst tunna cellväggar, som delvis 
faktiskt understiga 0,10 mm i tjocklek. Två rektangulära fält visa 
en cloisonné av annat slag, där granaterna försänkts mellan tjocka 
guldfält som vid inläggning av emalj i champlevé. Samma teknik 
finner man, om än i avsevärt elegantare utförande, på börsen i 
Sutton Hoo.40 Särskilt saknar man på beslaget från Tongern ett 
drag. som är mycket karakteristiskt i den finare engelska cloi
sonnékonsten och som man utnyttjat till det yttersta vid framstäl
lande av djurornamentik i cloisonné, nämligen variering av 

36 Jfr Bruce-Mitford a. a. sid. 53. 
37 J. P. Lamm, Ett vendeltida gravfynd från Spelvik, Fornvännen 1962. 
38 Jfr Bruce-Mitford a. a. pl. IX:a. 
39 H. Arbman, Verrotcrie cloisonnée et filigrane a. a. fig. 17. 
40 R. Bruce-Mitford, The Sutton Hoo ship burial, British museum provisional 

guide. London 1947, fig. 56. 

241 



B I R G I T A R R H E N I U S 

mönstret på de under granaterna liggande guldfolierna.41 Detta 
tillvägagångssätt återfinnes varken på spännet från Rheinstrup 
eller på beslaget från Tongern, som båda ha underliggande guld
folier med en genomgående likformig våffelmönstring. Konsten 
alt med hjälp av varierande mönster på de underliggande guld-
folierna öka effekten av den ofta svårtydda ornamentiken i cloi
sonnéarbeten synes överhuvudtaget aldrig ha upptagits i Norden, 
där man hitintills inte, såvitt författaren vet, påträffat något 
cloisonnéarbete med denna kanske typiskt engelska specialitet. 

Om man således i den teknik, som använts vid framställandet 
av svärdsknappen i Uppsala Västhög, kan peka på paralleller 
bland föremål av guldcloisonné, påträffade både inom och utom 
Norden, så ha vi, som ovan nämnts, direkta paralleller även i den 
inhemska uppblomstrande cloisonnékonsten. 

Bland de gotländska ryggknappspännena, som genom cell
vägarnas lunnhet och kiltsubstansens karaktär närmast knyta an 
till den här presenterade gruppen av guldcloisonnéarbcten, skall 
här endast nämnas två exempel. Det ena, fig. 13, är ett litet rygg-
knappspänne från Sandegårda, Gotland,42 med dekor av en 
ansiktsmask, utförd i granatcloisonné med ögonen inlagda med 
blå glasfluss och munnen med vitaktig serpenlinsten. Cellväggarna 
bestå av en silverlegering med låg silverhall. De ha cn tjocklek 
av 0,10 mm. Det andra spännet43, fig. 14, är något större och från 
Mästerbys på Gotland. Det bär på bågen en ansiktsmask av cloi
sonné, omgiven av i karvsnitt utförd knutbandsentrelac. I lik
het med det föregående spännet äro cellväggarna utförda i en 
sparsam silverlegering och ha en tjocklek av 0,10 mm. Sättet att 
teckna ansiktsmaskerna på dessa båda ryggknappspännen visar 
flera överensstämmelser med ansiktsmaskerna på Reinstrupfi-
bulan och även med ansiktet på figurframställningen på Castel
lanifibulan. ögon, näsa och mun sitta tätt hopträngda i ansiktet, 
som har en närmast triangulär form. 

Det sistnämnda ryggknappspännet från Gotland visar även en 

41 Detla drag har förf. iakttagit på ett flertal av de större engelska skiv
spännena, där foliernas skiftande mönster ofta markerar ett inskrivet kors. 

42 S. H. M. inv. nr. 7480. 
* S. H. M. inv. nr. 16070: 1. 
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Fig. 15. Detalj au spännet fig, 14 med ansiktsmask. Obs. det ännu kvarsittande 
kittel med hålrum efter d d bortsinälta vaxet. Foto. N. Lagergren. Förstoring. 
— Detail of brooch in Fig. 14 with face mask. Note the still adherent cement 

with a cavity left by the nidted watt. 

annan detalj av intresse i förevarande sammanhang. Spännet 
kommer från en brandgrav och bär tydliga spår av eldpåverkan. 
Största delen av cloisonnéarbetet har därvid lossnat och är nu 
försvunnet. På bågen ha emellertid endast granaterna lossnat och 
efterlämnat cellväggar med kvarsittande kittmassa. Denna mas
sa är blåsig, vilket torde bero på, att det i kalcitkiltet inblandade 
vaxet blivit utsatt för så hög värme, att det avdunstat. Samma 
typ av blåsighet kunde docent Diego Carlslröm44 iakttaga i kittpro-
ven från Uppsala Västhög och Skrävsta och han ansåg även i 
dessa fall blåsighelen föranledd av, att vaxet vid hög värme av
dunstat. Det är således enbart i cloisonnéföremål från skelettgra
var, som man direkt påträffat vaxet vid analyser. Den klisterar
tade strukturen i förening med blåsighet hos kiltet frän brand-

44 Jfr not 33. 
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skadade föremål torde dock ej lämna rum för tvivel om att kitt-
massan i alla dessa fall varit densamma. 

Svårdknappen från Uppsala Västhög kan således anknytas lill 
elt inhemskt konsthantverk, som på Gotland blomstrar upp om
kring år 600, d. v. s. vid slutet av Nermans första skede45 och 
sedan fortsätter under hela vendclliden. Söker man kontakter till 
tekniken inom detta konsthantverk utanför Norden, finner man 
paralleller i samtida bysantinsk emaljkonst Beslaget från Tongern 
i Belgien liksom Reinstnipfibulan ger oss antydningar om, att 
det är via förbindelser med den frisiska nordsjökusten, som detla 
konsthantverk först när Norden. 

45 Jfr Nerman gravfynden a. a. sid. 30 och 83. 

SUMMARY 
B. Arrhenius: A newly discovered sword pommel from the west 

mound at Old Uppsala. 
An exceedingly crumpled piece of gold foil found in the west mound at 

Old Uppsala has been examined by lhe author. When unfolded, it appeared 
lo be the bottom foil of a gold-cloisonné sword pommel (Figs. 1-2). This 
sword pommel is included in a discussion of the different stonc-setting 
techniques in cloisonné jewellery. 

In the oldest technique (Figs. 3—4), which is, however, continuously used 
alongside laler and more developed techniques, a box-like construction is 
made. in which all lhe walls of the cells are very carefully soldercd to lhe 
bottom plate and lo each olher by bcnding över lhe upper edges of the walls. 
A Ihin gold foil is oflen inserled undemealh the garnets and below this 
Ihcre is a thin layer of filling material, as a rule of organic origin, e. g. resin, 
Ihereby giving the setting lhe needed thickness. This technique is very cha
racteristic of Gothic cloisonné works and is also used in the famous Childeric 
jewellery. In Swedish material the sword pommel from Sturkö can be men
tioned. Some of the oldest Golland bulloii-on-how brooches also carry box
like setlings of Ihis type, but in this case it seems very probable that the 
selling was imported ready made and låter fastened to the brooch. The pre-
dominant technique in the cloisonné work on llie Golland brooches is the 
third lechnique treated below. 

The second and lhe third lechniques have in common the use of a cement 
substance, which filts up a great part of tlie interiör of the cloisonné work. 
In lhe second lechnique (Figs. 5-6), the garnets are still fastened by bending 
över lhe wall edges. The thick layer of cement, which, according to micro-
speclral analyses. consists of a mixture of clay (wilh quartziferous sand or 
fine-grained limestone) or sometimes plaster, reinforccs the cell walls, which 
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thus can be made much thinner than with the former technique. Only lhe 
basic walls in the cell system are now soldcred lo the bottom plale. while 
lhe shorler interlacing walls are loosely soldered only to the basic walls. 
This gives the goldsmith lhe frecdom to varv the cell pattern so charac
teristic of the finer cloisonné jewellery of Western Europé in the (illi and 
the 7th centuries. Discrimination between different workshops can be made 
on the basis of differcnces in the cement substance used. 

The third technique (Figs. 7-11, 13-15) utilizes a very special kind of 
cement substance. Spectral analyses have revealed a small quanlily of wax 
added to very fine-grained limestone. In Ihis technique lhe garnets are no 
longer fastened by bending ovcr the wall edges. The cloisonné master has 
instead made use of the thermal properties of lhe cement mixlure. Slow-flowing 
when heated to a moderately high temperature, it sliffens when cooling, 
shrinks a good deal and sets härd, as bas been demonstrated expcrimenlally by 
lhe author. The cell walls in Ihis technique are often extremely thin iO. 10-0.30 
mm) and are not soldered to the bottom, except along the outer limiting edge. 
The inner cell walls are glued to the bottom and to each other by means 
of lhe cement substance. These latter cloisonné works appear to have been 
manufaclured in the following way. The system of metal cell walls is set 
in lhe hot, sticky, cement substance, the garnets are fitted in and minor 
errors in the "lacework" caused by differences in the garnets are correcled. 
Loose soldcrings at poinls give rigidness lo lhe work. The final rcsult is a 
"lacework'" filting the garnets extremely closely, a fitting accentualed by the 
sbrinkage caused by lhe ullimate cooling, which also incrcases the rigidness 
of the work. 

The latter technique opens up the possibility of using olher melals than 
gold and silver, such as, for example, bronze, which is more difficult lo solder 
and barder lo bend and therefore is not used in the first and second techni
ques. Especially in the Scandinavian countries, cloisonné work wilh cell walls 
of bronze Ihroughout, manufaclured by the third technique, were commonly 
used in tbc 7th century, (Figs. 7-8). However, some of the gold-cloisonné work 
also seems to have been done with this technique. The above-mentioned bottom 
foil from the sword pommel found at Uppsala still shows traces of the 
gluing cement substance. The same is true of the small triangulär fragment 
found in the same mound al Uppsala, which as a matter of fact may be a frag
ment of the same sword pommel. This technique is also characteristic of the 
Skrävsta pommel and lhe Reinstrup brooch. 

The author also claims Ihal the technique is related to a technique used 
in Ryzanline enamel-cloisonné work, in which cell walls are mainly fastened 
by lhe cnaiuel itself. On the well-known Caslellani brooch (Fig. 12), the whole 
enamel inlay is fastened to the bottom plate by a cement substance containing 
a mixture of fine-grained limestone and wax and thus very similar to the 
cement substance described above. 

The author has in preparalion an exhaustive publication on Scandinavian 
cloisonné jewellery and its techniques. 
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