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Carlsson, A. W. 1977. Senvendeltida och vikingatida djurhuvudformiga spän
nen från Gotland, en kvantitativ bearbetning. (Animal-headed brooches from 
Viking period Gotland.) Fornvännen 72. Stockholm. 

The artide deals with 1279 Gotlandic animal-headed brooches from late 
Vendel and Viking periods. The material is type-divided after the independent 
element complex side-field ornamentation and base technique. After this, an 
account is given of the type-element distribution in the total material. A 
grouping of base type variations within the ornament types gives the basis 
for chronological divisions in the material. Difference in type distribution 
between different larger find-places and the total picture of the type distribu
tion is indicated. After that a study is made of brooches found in churchyards. 
Finally type elements distribution in Gotland is considered and differences 
between various regions is shown. 

Anders W. Carlsson, Osterhagsvägen 15, S-142 00 Trångsund, Sweden. 

Föreliggande uppsats avser att genom en en
kel typindelning skikta det stora materialet 
av djurhuvudformiga spännen i överskådliga 
enheter. I och med detta kan vi erhålla in
formation om typelementens varierande fre
kvens inom materialet, deras skiftande upp
trädande inom intressanta fyndkategorier 
samt om deras olikartade utbredning på Got
land. Eftersom typinddningssystemet baseras 
på två oberoende elementkomplex, sidofälts-
ornering respektive bottenteknik, kan en 
jämförelse dem emellan ge kronologiska håll
punkter. 

Jag har helt avstått från att behandla 
fyndkombinationerna och den mängd av 
problemställningar som är förknippade med 
dessa. Här finns ett stort och varierat arbets
fält som dock kräver en omfattande systema
tisk bearbetning av materialet. 

Uppsatsen omfattar 1 279 spännen, varav 
ca 34 studerats i SHM, Stockholm, och ca 54 
i Gotlands fornsal, Visby. 

Materialets avgränsning 

De i denna översikt behandlade djurhuvud
formiga spännena täcker inte hela det ma
terial som i litteraturen sorterar under denna 
benämning. Det har varit min avsikt att om
fatta det vikingatida materialet och för att 
åstadkomma en avgränsning gentemot tidi
gare spännen har följande definition formu
lerats: Spännena ska, på både höger och 
vänster sida, sakna genombrytningar vid par
tiet mellan bygel och tvärbåge, samt ej heller 
vara försedda med en bygel som skjuter ut 
över tvärstången. 

I och med denna definition kan vi ute
lämna alla de spännen som återfinns avbil
dade hos Nerman 1969, per. V I I : 1 och 2. 
Två spännen i per. VI 1:3 (nr 1352 och 
1353) måste medtagas, medan de övriga ute
lämnas. I per. V I I :4 medtages 32 stycken, 
medan 9 (nr 1758—1766) utelämnas. I per. 
V H : 5 slutligen, medtages samtliga spännen. 

Med den ovan gjorda avgränsningen er-
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håller vi således en säker förankring i det 
vendeltida materialet, samtidigt som vi kan 
begränsa vår framställning till att omfatta 
gotländskt material. Det förhåller sig näm
ligen så, at t medan den tidiga vendeltidens, 
av mig ovan uteslutna, djurhuvudformiga 
spännen är relativt rikligt företrädda även 
utanför Gotland (inte minst i Sydskandina
vien, jfr Strömberg 1961, s. 121 f. och o r s 
nes 1966, s. 120 ff.), så återfinns de i denna 
översikt behandlade senvendeltida och vi
kingatida typerna, med några få nedan redo
visade undantag, uteslutande på Gotland. 

Birger Nerman har utförligt presenterat 
de vendeltida djurhuvudformiga spännena 
från Gotland (Nerman 1919, 1969 och 
1975). Någon motsvarande sammanställning 
av det betydligt mer omfattande vikingatida 
materialet föreligger ännu inte. Jag har tidi
gare (1976, s. 12—28) gjort en relativt om
fattande genomgång av litteraturen kring 
här avhandlade spännen, varför intresserade 
läsare hänvisas till detta arbete. 

Typindelningssystemet 

Typindelningen grundar sig på den ornering 
som återfinns på spännenas sidofält, samt på 
den typ av botten som spännena utrustats 
med. Dessa bägge elementkomplex kan anses 
vara oberoende av varandra och utgör således 
en bra grund för en jämförande analys. Jag 
har tidigare (1976, s. 7 f.) indragit ytterligare 
två dementkomplex i diskussionen, nämligen 
längsgående respektive tvärgående lister. 
Dessa bägge komplex är dock av underord
nad betydelse och tas ej i någon högre grad 
upp här. 

Spännena har efter sidofälfens ornering 
uppdelats på nio typer. Dessa har försetts 
med sifferbdeckningar, vilka också svarar 
mot figurbeteckningarna I till 9, och definie
ras som följer: 

Typ 1: Försedd med två ögonmärken på nackhal-
van. Saknar djurfigurer. 

Typ 2: Försedd med djurfigurer på nackhalvan 
men ej på noshalvan. Saknar nedre sido-
fältsfigur. 

Typ 3: Försedd med djurfigurer på nackhalvan 
men ej på noshalvan. Har nedre sidofälts-
figur. 

Typ 4: Försedd med djurornamentik på både nack-
halva och noshalva. Saknar rombfigurmön-
ster och ornering i runstensstil. 

Typ 5: Försedd med yttäckande, geometriserad or
nering. Saknar rombfigurmönster. 

Typ 6: Försedd med rombfigurmönster. 
Typ 7: Försedd med gropomering. Saknar djur

figurer. 
Typ 8: Försedd med ornering i runstensstil. 
Typ 9: Försedd med oornerade sidofält eller med 

en ornering som ej går in under defini
tionerna för typerna 1 till 8. 

I många fall kan spännena vara svåra att 
entydigt typbestämma. Dessa svårigheter har 
emellertid inte sin grund i oegentlighder 
eller oklarheter i typindelningssystemet utan 
är orsakade av slitage, skador eller belägg
ningar på spännena. För att närmare inringa 
dessa exemplar har fyra s. k. ad-typer kon
struerats. 

Typ ad 2/3: Försedd med djurfigurer på nackhal
van men ej på noshalvan. Det kan ej 
med säkerhet avgöras om nedre sido-
fältsfigur föreligger eller ej. 

Typ ad 4/5; Försedd med en ornering som mot
svarar definitionen för typ 4 eller typ 
5. Det kan inte med säkerhet avgöras 
om nedsänkta släta ytor föreligger 
eller ej. 

Typ ad 5: Försedd med en ornering som mot
svarar definitionen för typ 5, men 
utan att ha alla sidofältsytor intakta. 

Typ ad 1—9: Spännen som inte närmare kan typ
bestämmas. 

Den fulla förståelsen av ovanstående defini
tioner förutsätter att vissa termer förklaras. 
Jag har behållit benämningen djurhuvudfor
migt spänne eftersom denna är väl inarbetad. 
Det är då lämpligt att för spännets breda 
respektive smala kortsida bruka de korta ter
merna nacke och nos. Någon tolkning av 
spännenas utseende får dock ej inbegripas i 
denna terminologi. Spännets breddaxel delar 
det i en nackhalva och en noshalva. En från 

Fig. 1—9. Typschema över sidofältsorneringen hos 
gotländska djurhuvudformiga spännen. Foto fig. 
1—7 samt fig. 9: P.-O. Bohlin, fig. 8: G. Gådefors, 
RAGU, Visby. — Type-scheme of side-field orna
mentation of Gotlandic animal-headed brooches. 
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Typ 1. (SHM 12875) Typ 2. (SHM 10217) Typ 3. (SHM 80826:370) 

Typ 4. (SHM 9513) Typ 5. (SHM 15752:VI 5) Typ 6. (SHM 7571) 

Typ 7. (SHM 1973) Typ 8. (Gotlands Fornsal 
G. 6919) 

Typ 9. (SHM 7571:285) 
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hörnstolparna till nosen löpande sidolist de
lar sidofältet i ett nedre och ett övre sidofält. 
Med ögonmärken avses två på nackhalvan 
befintliga rundlar eller nedsänkningar. Nedre 
sidofältsfigur avser en figur med geometri
serad ornering, så placerad nederst på nedre 
sidofältet att ett oornerat parti kvarstår mel
lan figuren och sidolisten. Denna figur ingår 
som en del av det motiv som Nerman urskiljt 
och givit benämningen "man och orm" 
(Nerman 1955, s. 191 ff.). 

Som två typskiljande beteckningar används 
djurornamentik respektive geometriserad or
nering. Med djurornamentik avses här en 
gles ornering, d.v.s. en ornering där det ingår 
i förhållande till orneringen nedsänkta, oor
nerade eller genombrutna, släta ytor. Före
komsten av en sådan yta räcker för att ett 
spänne ska föras till denna typ. Med geo
metriserad ornering avses en tät ornering, 
d.v.s. där de ovan nämnda ytorna saknas. 
Den geometriserade orneringen ska dessutom 
vara yttäckande, d.v.s. täcka alla på spännet 
befintliga sidofält, medan det för djurorna
mentiken räcker att den finns representerad 
på både nackhalva och noshalva. Indelnings
grunden för dessa båda typer tar alltså fasta 
på orneringens djupliggande delar och blir 
på så sätt mindre känslig för det slitage som 
annars är så vanligt förekommande på spän
nena. 

Med beteckningen rombfigurmönster avses 
ett mönster i form av en rad med rombfor-
made figurer, vilka intar sidolistens, ibland 
även rygglistens, plats och utesluter före
komsten av en sådan. De genom detta möns
ter uppkomna mellanpartierna och den där 
befintliga orneringen har föranlett Stenber
ger att benämna åtminstone en del av denna 
typs spännen för "bågfältsinddade" med 
"mycket förvandlad gripdjursornamentik" 
(Stenberger 1961, s. 99). Jag har dock valt 
att vid typindelningen lägga tonvikten vid 
förekomsten eller avsaknaden av dessa karak
teristiska rombfigurer. Förekomsten av en 
rombfigur på något av de två i det här fallet 
aktuella sidofälten räcker för att spännet ska 
föras till denna typ. 

Typ 4 uppvisar en stor variation i sin or
nering. De nedsänkta släta ytorna kan varie

ra avsevärt i storlek, d.v.s. orneringen kan 
vara mer eller mindre gles. Typ 4 omfattar 
även några helt eller delvis dubbelskaliga 
spännen. Tillägget i definition för typ 4 be
ror på att de för typen särskiljande ned
sänkta släta ytorna även finns hos vissa spän
nen av den rombfigurmönstrade typ 6, vilken 
även den för övrigt kan vara utförd i genom
brutet arbete, samt hos spännen ornerade i 
runstensstil. Spännen av typ 6 kan även sakna 
dessa nedsänkta släta ytor, vilket motiverar 
tillägget i definitionen för den med geometri
serad ornering försedda typ 5 att rombfigur
mönster ska saknas. Typ 5 omfattar både 
djupare, karvsnittsliknande ornering och mer 
ytmässig sådan, exempelvis olika varianter av 
flätmönster. 

Definitionen för den gropornerade typ 7 
har erhållit den något märkliga inskränkning
en att djurfigurer ska saknas. Detta beror 
på att ett spänne av typ 2 (SHM 23849:55, 
okänd fyndort) även är försett med grop-
ornering, dels på de annars oornerade par
tierna av sidofälten och dels på nackfältet. 
Spännet, som har en med lösa nitar fästad 
bottenplatta och reparerat nålfäste, kan myc
ket väl ha varit gammalt när groporneringen 
utfördes. Storleken på groparna hos typ 7 
kan variera avsevärt, men på varje enskilt 
spänne är de av enhetlig storlek. Typ 9 
innehåller spännen med oornerade sidofält 
och när det i definitionen står att spännen 
med en ornering som ej går in under typerna 
1 till 8 förts till denna typ, innebär det i 
praktiken bara att en enkel, på någon del av 
sidofälten belägen, ornering av geometrisk 
art kan förekomma. Här döljer sig således 
inte något enstaka, märkligt spänne. 

Den andra typindelningsgrunden utgörs av 
bottentekniken. Sex bottentyper har urskiljts. 
De har tilldelats bokstavsbeteckningar och 
definieras enligt följande: 

Typ A: Har botten gjuten i ett stycke med spän
net. Har små bottenkanter, d. v. s. bottenhålets stör
sta bredd överstiger eller är lika med 70 % av 
spännets bredd vid detta ställe. Har i längdrikt
ningen konkav botten. 

Typ B: Motsvarar definitionen för typ A men har 
i längdriktningen icke-konkav botten. 

Typ C: Har botten gjuten i ett stycke med spän
net. Har stora bottcnkanter, d. v. s. bottenhålets 
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största bredd understiger 70 % av spännets bredd 
vid detta ställe. Har i längdriktningen konkav 
botten. 

Typ D: Motsvarar definitionen för typ C men har 
i längdriktningen icke-konkav botten. 

Typ E: Har eller har haft nitad botten. 

Typ F: Har eller har haft lödd botten. 

Tre ad-typer har konstruerats för botten
tekniken. De definieras enligt följande: 

Typ ad A—D: Har botten gjuten i ett stycke med 
spännet. 

Typ ad E/F: Botten ej gjuten i ett stycke med 
spännet. Har haft nitad eller lödd 
botten. 

Typ ad A—F: Spännen med ej entydigt bestäm
bar botten. Kan ej föras till någon 
av typerna ad A—D eller ad E/F. 

Två termer bör här förklaras, nämligen un
derkant och bottenkant. Med underkant av
ses den kant som bildas då ovansida övergår 
i undersida och med bottenkant avses den 
från underkanten mer eller mindre inskju
tande kant som bildar botten. Bottnar gjutna 
i ett stycke med spännet har uppdelats i fyra 
typer efter bottens konkavitet respektive icke-
konkavitet i längdriktningen samt efter bot
tenhålets relativa bredd. Detta relativa mått 
utgörs av bottenhålets största bredd uttryckt 
i % av spännets bredd från underkant till 
underkant vid stället ifråga. Konkaviteten 
ska kunna beläggas vid bägge de längsgående 
underkanterna; om inte så förs spännet till 
någon av de två icke-konkava typerna. 

Bottenplattan saknas ofta och då har till 
typen med lödd botten förts sådana spännen 
vars underkanters insidor är jämna utan ut
buktande förtjockningar. För att ett spänne 
utan bottenplatta ska föras till typen med 
nitad botten krävs att minst en fast nit ska 
finnas som når ned nedanför underkanten 
eller att hål för lösa nitar finns ovanför den
samma. Om ett spänne har utbuktande för
tjockningar på underkantens insida men inte 
någon nit eller något nithål, förs det till typ 
ad E/F. En sådan utbuktande förtjockning 
kan ha tjänat som större kontaktyta vid löd
ning men också utgöra basen för nedslitna, 
fasta nitar. 

Typelementens fördelning inom materialet 
Den i materialredovisande syfte presenterade 
tabell 1- utvisar typfördelningen inom spänne
materialet. Vi kan här få klarhet i de en
skilda typernas antal och proportionerna 
dem emellan. En redovisning av ornerings-
typernas median-, minimi- och maximivär
den för en rad utförda mätningar har tidi
gare presenterats (Carlsson 1976, s. 37). 

Tabellen visar att orneringstyperna 1, 2 
och 3 är svagt representerade. De utgör till
sammans bara 8,5 % av materialet. Typerna 
4 och 5 utgör tillsammans med ad 4/5 och ad 
5 hela 36,4 %. Inom denna typgruppering 
dominerar den med geometriserad ornering 
försedda typ 5 över den med djurornamentik 
ornerade typ 4. Typ 6, rombfigurmönster, är 
rikt företrädd med 17,3 % eller 221 spännen. 
Den gropornerade typ 7 är dock den i sär
klass vanligaste. Typen utgör med sina 420 
spännen ensam J/3 av materialet. Den i run
stensstil ornerade typ 8 är sällsynt, bara 17 
exemplar eller 1,3 % av totalsumman. Typ 
ad 4/5 och typ ad 5 har tillsammans 149 
spännen, nära 12 % av materialet, vilket ger 
en uppfattning om hur slitet och skadat stora 
delar av materialet är. Den höga siffran är 
desto mer anmärkningsvärd, då typindelning
en i nämnda fall ändå baseras på ett så grovt 
kriterium som gles respektive tät ornering. 
Typbestämningen av orneringen på övriga 
typer låter sig föga påverkas av skador och 
slitage. 

Vi kan så övergå till bottentyperna. I ta
bellen har bottentyperna A och B samman
förts, vilket innebär att definitionen för typen 
A + B blir att bottenkanterna ska vara små, 
d.v.s. bottenhålets största bredd ska vara lika 
med eller större än 70 % av spännets bredd 
på detta ställe. Typ B har bara tre spännen, 
fördelade på två för orneringstyp 1 och ett 
för orneringstyp 2. Det innebär alltså, att 
spännen med icke-konkav botten så gott som 
uteslutande har stora bottenkanter, eller om 
man så vill, litet bottenhål. Bottentyperna 
A + B och C är bägge svagt företrädda, 
4,8 % respektive 6,7 %. Den i ett stycke med 
spännet gjutna bottentyp D och den med 
lödd bottenplatta försedda typ F utgör var
dera ca 20 % av materialet. Typ F är dock 

Fornvännen 72 



140 Anders W. Carlsson 

Tabell 1. Det totala antalet spännen fördelade på typelement. Värden inom parentes utvisar botten
typernas procentuella andel av orneringstyperna. — Table of the total number of brooches 
divided into typeelements. The values in parenthesis show the bottomtypes' percental share 
of the ornament-types. 

O 
R 
N 
E 
R 
I 
N 

c; 
s 
T 
Y P 
E 
R 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

2/3 
4/5 

ad 5 

1—9 

Antal 

% 

A + B 

40(74) 
9(45) 

— 
5( 3) 

— 
— 
— 
— 

3(33) 

— 
— 
— 

4(11) 

61 

4,8 

c 

11(20) 
9(45) 

14(41) 
28(19) 

7( 4) 
2( 1) 
1( 0) 

— 
5(56) 

1(25) 
3( 3) 

— 

5(14) 

86 

6,7 

B 

D 

— 
— 
17(50) 
56(38) 
37(22) 
34(15) 
65(15) 

7(41) 
— 

2(50) 
30(31) 

6(12) 

9(26) 

263 

20,6 

O T T E 

E 

— 
2(10) 
1( 3) 

51(35) 
120(71) 
124(56) 

75(18) 

7(41) 
1(11) 

— 
59(60) 
38(75) 

5(14) 

483 

37,8 

N T Y P 

F 

— 
— 
— 
— 

K 1) 
33(15) 

225(54) 

— 
— 

— 

1( 1) 
— 

1( 3) 

261 

20,4 

E R 

ad 
A—D 

3( 6) 
— 

2( 6) 
4( 3) 
1( 1) 
1( 0) 
1( 0) 

— 
— 

1(25) 
K 1) 
2( 4) 

5(14) 

21 

1,6 

ad 
E/F 

— 
— 
— 

K 1) 
2( 1) 

26(12) 
50(12) 

1( 6) 
— 

K 1) 
3( 6) 

2( 6) 

86 

6,7 

ad 
A—F 

— 
— 
— 

2( 1) 
K 1) 
1( 0) 
3( 1) 

2(12) 
— 

.— 
3( 3) 
2( 4) 

4(11) 

18 

1,4 

Antal 

54 
20 
34 

147 
169 
221 
420 

17 
9 

4 
98 
5) 

35 

1.279 

% 

4,2 
1,6 
2,7 

11,5 
13,2 
17,3 
32,8 

1,3 
0,7 

0,3 
7,7 
4,0 

2,8 

100,1 

100,0 

den dominerande av de två, då en mängd 
bottnar av denna typ kan förväntas finnas 
bland de 86 spännena av typ ad E/F. Den 
i särklass rikligast representerade bottentypen 
är emellertid den nitade typ E som har hela 
483 spännen eller 37,8 % av totalsumman. 
Till detta kommer också typens andel av typ 
ad E/F. 

Bottentypernas fördelning på orneringstyper 

Det är för den följande framställningen vik
tigt att hålla i minnet hur de olika typele
mentens frekvens varierar inom totalmateria
let. Sättet att utforma bottnen kan anses 
som oberoende av sidofältens ornering. Om 
en jämförelse mellan dessa båda oberoende 
typologiska element (jfr Malmer 1963, s. 28) 
uppvisar olikheter i fördelningen måste dessa 
ges en förklaring. Att skillnaderna skulle vara 
korologiskt betingade motsägs av typernas 
stora spridning på ön (se nedan) . Skillna
derna bör därför tolkas kronologiskt. 

Tendensen kan i tabell 1 följas från typ

kombinationen 1 A + B i övre vänstra hör
net till kombinationen 7 F i nedre högra. 
Vi ser att orneringstyp 1 helt domineras av 
bottentypen A + B med sina 74 % av mate
rialet. Inom orneringstyp 2 utgör bottentypen 
A + B nära hälften av totalsumman medan 
den andra hälften nu har intagits av botten
typ C. Orneringstyp 3 har fortfarande unge
fär hälften av sitt material fördelat på bot
tentyp C, men den andra hälften utgörs här 
av bottentyp D. Inom den med gles djur
ornamentik försedda typ 4 har bottentyp C:s 
position försvagats och representerar här 
bara 19 % medan bottentyp D fortfarande 
dominerar med sina 38 %. Här har dock den 
nitade bottentyp E en nästan lika stark ställ
ning, nämligen 35 % av orneringstypens ma
terial. Typ 5, spännen med geometriserad 
ornering, domineras däremot helt av den ni
tade bottentypen E som utgör hela 71 % 
medan bottentyp D bara uppnår 22 %. Går 
vi så till spännen med rombfigurmönster, 
typ 6, finner vi att den nitade bottenplattan 
fortfarande har en stark ställning, 56 % , 
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men att den lödda bottentypen F nu för 
första gången gör sig gällande med mer än 
något enstaka exemplar och uppnår 15 % av 
materialet. Inom den gropornerade typ 7 
slutligen, dominerar den lödda bottenplattan 
fullkomligt, 54 %, medan bottentyp D utgör 
15 % och bottentyp E 18 % av materialet. 

Orneringstypen ad 2/3 ;s fyra spännen till
hör alla endera bottentyperna C eller D. 
Orneringstyp 2 :s båda spännen med nitad 
botten utmärker sig genom att stå "isolera
de" (typ 2 saknar ju D-bottnar) från övriga 
spännen inom typen. Dessa båda utmärker 
sig emellertid även i andra avseenden än ge
nom bottnens utformning. Det ena utgörs 
av det tidigare omtalade spännet med, en
ligt min mening, sekundärt utförd grop-
ornering. Det andra (SHM 11585, Buttle sn) 
är även det unikt. Spännets nackfält är näm
ligen ornerat med s.k. "fristående gripdjurs-
lemmar" (termen används av Rydh 1919, s. 
142, där företeelsen även avbildas). Denna 
särpräglade ornering återfinns, vad dfe djur
huvudformiga spännena beträffar, så vitt 
jag vet bara på nackfälten hos den med 
rombfigurmönster ornerade typ 6. Orne
ringstyp 3 har inte några spännen av bot
tentyp A + B, vilket däremot orneringstyp 4 
har. Vi måste emellertid betänka, att typ 4 
innehåller drygt 100 stycken fler spännen än 
typ 3, varför denna ojämnhet kan vara till
fällig. Det räcker ju för övrigt med ett spänne 
av typkombinationen 3 A + B för att ojämn
heten ska upphävas. 

Typerna visar annars en jämn variation 
från bottentyp A + B till bottentyp F och från 
orneringstyp 1 till orneringstyp 7. Någon 
som helst omkastning av denna ordnings
följd kan inte tolereras om den jämna varia
tionen ska bibehållas. Bottentypernas fördel
ning inom orneringstyperna ad 4/5 och ad 5 
stämmer väl med den erhållna bilden. Spe
ciellt typ 5 kan förväntas erhålla en mängd 
nitade bottnar. Bottentyp ad E/F:s 86 spän
nen, som rimligtvis innehåller många lödda 
bottnar eftersom det är dessa som i gammal 
tid har lossnat mest, fördelar sig också i en
lighet med tendensen hos tab. 1. 50 stycken 
faller inom typ 7 medan 26 tillhör typ 6. 
Det finns således inga felkällor i form av 

icke med säkerhet typbestämt material som 
kan förväntas ändra de erhållna resultaten. 

Den med oornerade sidofält försedda typ 
9 är bara representerad av nio spännen. Åtta 
av dessa tillhör bottentyperna A + B och C, 
vilket antyder en tidig tidsställning för typ 9. 
Det kan här inskjutas, att de två spännen 
som finns avbildade hos Nerman 1969, per. 
V H : 3 , och som enligt den inledningsvis givna 
definitionen var tvungna att medtagas i un
dersökningen, bägge är av typ 9. 

Den i runstensstil ornerade typ 8 (senast 
upptagen till behandling av Nylén 1973) har 
lika delar nitade bottnar som sådana gjutna 
i ett stycke med spännet. Underlaget, 14 
spännen, är dock för litet för att jag på dessa 
grunder ska våga dra några närmare slutsat
ser angående typens tidsställning, särskilt som 
alla de tre ej entydigt bestämda spännena 
kan vara försedda med lödda bottnar (se 
tab. 1). Skulle dessa tre visa sig ha lödda 
bottnar skulle typ F :s andel genast vara uppe 
i 18 %. Dessutom har ju den sena, groporne
rade typ 7 även den rätt många spännen med 
bottentyperna D och E. Man kan ju inte veta 
om ett spänne av typ 7 D är äldre, samtida 
eller yngre än ett av typ 7 F. Tekniken att 
utföra spännen med lödda bottenplattor är 
som teknik betraktat yngre, men det är en 
annan sak. Typ 8:s eventuella avsaknad av 
lödda bottnar ska kanske också ses som en 
fråga om kvalitet. O m tekniken att fästa 
bottenplattan med fasta nitar kan anses som 
mer arbetskrävande än den att löda fast 
bottnen, så kan man kanske skönja en kopp
ling mellan denna förstnämnda teknik och 
den definitivt mycket arbetskrävande run-
stensstilsornamentiken. En liknande koppling 
mellan den mer rationella lödningen och den 
mycket enkla, för producering i stor skala 
lämpade groporneringen, kan då också gö
ras. Att man hållit fast vid de bägge äldre 
teknikerna för typ 8:s vidkommande förkla
ras då med att denna aldrig varit avsedd att 
massproduceras. 

Den i runstensstil ornerade typ 8 koncen
trerar sig inte till någon eller några särskilda 
socknar. De 15 sockenbestämda spännena 
inom denna typ fördelar sig på inte mindre 
än 12 socknar. 
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Typelementens fördelning inom några större 
fyndkomplex 

Det kan vara av intresse att i stora drag redo
visa typfördelningen på några av de fynd
orter som kan uppvisa en större mängd spän
nen. De fyndorter som tas upp i denna över
sikt är Ire i Hellvi sn, Broa i Hälla sn, Kop
parsvik söder om Visby och Hemse Annex
hemman, Hemse sn. Syftet är att påvisa hur 
typsammansättningen inom fyndorterna 
överensstämmer med eller avviker från den 
bild vi erhöll genom tab. 1. För att åstad
komma en klar översikt och inte förlora mig 
i detaljer har orneringstyperna 9, 1, 2, ad 2/3 
och 3 sammanförts till en gruppering med 
beteckningen 9-1-2-3. Typerna 4, ad 4/5, 
ad 5 och 5 har likaså sammanförts till en typ
gruppering 4-5 medan typerna 6, 7 och 8 
redovisas separat. Bottentyperna redovisas 
enligt uppställningen tab. 1. Om typfördel-
ningsbilden genom detta förfaringssätt skulle 
bli missvisande anges dock de enskilda typ
elementen. Jag åsyftar således att redovisa 
huvuddragen, inte enskilda detaljer i typ
sammansättningen på ett med säkerhet av
gränsat gravfält. En studie av sådan art krä
ver en betydligt utförligare källkritisk gransk
ning av fyndomständigheterna än den has
tiga bearbetning materialet nu underkastats. 

Materialet från fyndorten Ire i Hellvi ut
görs av 32 spännen, samtliga publicerade av 
Stenberger 1961. Ett 33 :e spänne, redovisat 
av Stenberger, har nu blivit stulet och har 
ej kunnat besiktigas. 

Orneringstyper: Typ 1 : 2, typ 3 : 6, typ 
gruppering 4-5 : 18, typ 6 : 2 och typ 7 : 4 
D . . . ^ T A , T> . O i t~\ . A i . . . Botten typer: Typ A + B : 2, typ C : 4, typ 
D : 11, typ E : 11 och typ F : 4. 

Typgruppering 9-1-2-3 är överrepresente
rad, 25 % mot 10 % totalt. Typgruppering 
4-5 är likaså överrepresenterad, 56 % mot 
36 % totalt. Typ 6 är underrepresenterad, 
6 % mot 17 % totalt. Typ 7 är också under-
representerad, 13 % mot 33 % totalt. Botten
typ A + B är normalt representerad, 6 % mot 
5 % totalt. Typ C uppgår till 13 % mot 7 % 
totalt. Typ D är också överrepresenterad, 

3 4 % mot 2 1 % totalt. Den nitade typ E 
uppnår 34 % mot 38 % totalt och den lödda 
typ F får 13 % mot 20 % totalt. 

45 spännen har som gemensam nämnare 
att fyndplatsen uppgivits vara Broa i Hälla. 

Orneringstyper: Typgruppering 9-1-2-3 : 4, 
typgruppering 4-5 : 32, typ 6 : 8 och typ 
7 : 1. 

Bottentyper: Typ A + B : 1, typ C : 3, typ 
D : 11, typ E : 26, typ ad A-D : 1, typ ad 
E/F : 1 och typ ad A-F : 2. 

Typgruppering 9-1-2-3 utgör 9 % mot 
10 % totalt. Typgruppering 4-5 är kraftigt 
överrepresenterad, 71 % mot 36 % totalt. 
Den rombfigurmönstrade typ 6 får 18 % 
mot 17 % totalt medan den gropornerade 
typ 7 bara har ett spänne, 2 % mot 33 % 
totalt. Bottentyp A + B får 2 % mot 5 % to
talt, typ C får 7 % mot 7 % totalt och typ 
D får 24 % mot 21 % totalt. Den nitade typ 
E är klart överrepresenterad, 58 % mot 38 % 
totalt. Den lödda bottentyp F finns ej repre
senterad, 0 % mot 20 % totalt, en anmärk
ningsvärd uppgift. 

Fyndplatsen Kopparsvik strax söder om 
Visby kan uppvisa 38 av mig registrerade 
spännen. Flertalet av dessa härrör från Hilk-
ka Mälarstedts grävning och jag vill här 
framföra mitt tack till henne för att jag har 
fått möjlighet att studera materialet under 
pågående rapportskrivning. Ytterligare spän
nen från detta gravfält finns i British Mu
seum, London (Lithberg 1928, s. 204). 

Orneringstyper: Typgruppering 9-1-2-3 : 7, 
typgruppering 4-5 : 26 (varav 20 av typ 5) , 
typ 6 : 3, typ 7 : 0 och typ ad 1-9 : 2. 
Bottentyper: Typ A + B : 5, typ C : 4, typ 
D : 9, typ E : 18, typ F : 0, typ ad A-D : 1 
och typ ad A-F : 1. 

Typgruppering 9-1-2-3 utgör 18 % mot 
10 % totalt. Typgruppering 4-5 är mycket 
överrepresenterad med 68 % mot 36 % to
talt. Typ 5 utgör på Kopparsvik hela 53 % 
mot bara 13 % för totalmaterialet. Typ 6 

Fornvännen 72 



Djurhuvudformiga spännen från Gotland 143 

har 8 % mot 17 % totalt. Typ 7 saknas helt 
medan 33 % av totalantalet tillfaller denna 
typ. Bottentyp A + B utgör 1 3 % mot 5 % 
totalt. Typ G har 11 % mot 7 % totalt. Typ 
D har 2 4 % mot 21 % totalt medan typ E 
har 47 % mot 38 % totalt. Den lödda bot
tenplattan saknas medan den utgör 20 % av 
totalmaterialet. 

De i British Museum förvarade 10 spänne
na från Kopparsvik har jag kunnat studera 
genom fotografier i H. Mälarstedts ägo. Ett 
kan bestämmas till typ 4, tre till typ ad 4/5 
och inte mindre än sex till typ 6, rombfigur
mönster. Denna sistnämnda typ är med and
ra ord överrepresenterad i Londonmaterialet. 
Den underrepresentation för typ 6 som skis
serats ovan utjämnas i och med att detta ma
terial tillförs. Anmärkningsvärt är att alla 
spännen av orneringstyp 6 i Kopparsvik 
är av en speciell typ, nämligen en där rygg
listens plats upptas av en rombfigurrad. Den-

,na variant representeras i totalmaterialet av 
32 spännen mot 140 spännen med rygglist. 
(Gäller entydigt bottentypbestämda spännen, 
Carlsson 1976, s. 31) . Bottentypernas fördel
ning inom dessa båda varianter är mycket 
olikartad. Inom den med rombfigurrad på 
ryggen försedda varianten är fördelningen 
följande: bottentyp C har 1 spänne, typ D 17, 
typ E 14 och typ F 0 spännen. Varianten 
med rygglist har följande bottentypfördd-
ning: typ D har 11 spännen, typ E 97 och 
typ F 32 stycken. Inom de nedan behandlade 
kyrkogårdsfynden har bara ett spänne av to
talt 36 typ 6:or befunnits vara försett med 
rombfigurrad på ryggen. Denna variant kan 
på ovanstående grunder anses vara äldre än 
varianten med rygglist. De tre spännena av 
typ 6 som kunnat bottentypbestämmas inom 
Kopparsvikmaterialet är alla av bottentyp D. 

En fyndort med från de tre ovanstående 
helt olik typsammansättning utgör Hemse 
Annexhemman, Hemse sn. Från denna fynd
plats har jag registrerat 64 spännen. 

Orneringstyper: Typgruppering 4-5 : 9, typ 
6 : 18, typ 7 : 32, typ 8 : 2 och typ ad 1-9 : 3. 

Bottentyper: Typ D : 6, typ E : 30, typ 

F : 22, typ ad A-D : 1, typ ad E/F : 3 och 
typ ad A-F : 2. 

Typgruppering 9-1-2-3 finns ej represente
rad. Typgruppering 4-5 är mycket under-
representerad, 14 % mot 36 % totalt. Typ 6 
är överrepresenterad, 28 % mot 17 % totalt. 
Typ 7 är också överrepresenterad, 50 % mot 
33 % totalt. Bottentyperna A + B och C finns 
ej representerade. Typ D är underrepresente-
rad, 9 % mot 21 % totalt. Typ E är något 
överrepresenterad, 47 % mot 38 % totalt. 
Den lödda bottentyp F är här överrepresen
terad, 34 % mot 20 % totalt. 

Kyrkogårdsfynden 

En mycket intressant fyndkategori utgör de 
s.k. kyrkogårdsfynden (jfr Westholm 1926 
och Trotzig 1969). Jag har registrerat 107 
spännen om vilka det angivits att de är fun
na på kyrkogårdar. Typfördelningen är för 
orneringstypernas vidkommande följande: 

Typ 3 : 1, typ 4 : 4, typ ad 4/5 : 2, typ 6 : 32, 
typ 7 : 65, typ 8 : 2 och typ ad 1-9 : 1. 

Det finns således bara två typer som kan 
betecknas som ledtyper för kyrkogårdsfyn
den, nämligen typ 6 (30 % mot 17 % totalt) 
och typ 7 (61 % mot 33 % totalt). 

Bottentyper: Typ A : 1, typ C : 1, typ D : 13, 
typ E : 31, typ F : 56, typ ad A-D : 1, typ ad 
E/F : 3 och typ ad A-F : 1. 

Typ D är underrepresenterad, 12 % mot 
21 % totalt. Typ E är också underrepresen-
terad, 29 % mot 38 % totalt. Typ F är myc
ket överrepresenterad, 52 % mot 20 % to
talt. Vi kan här notera, att den lödda bot
tenplattan klart dominerar över den nitade. 
Det råder således ett omvänt förhållande i 
jämförelse med Hemse Annexhemman där 
den nitade bottenplattan dominerar. Detta 
trots att proportionen mellan typ 6 och typ 7 
är nästan densamma för bägge fyndkatego
rierna. 

Jag har för den nedan redovisade utbred
ningsstudien använt mig av den tredelning 
av Gotland som presenteras av Malmer 1973, 
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s. 133. Nord-Gotland skiljs ut genom en 
nordväst-sydöstlig gräns från Ireviken till 
Tjelderviken, medan gränsen för Sydgotland 
går över Lojsta hed (bägge gränserna rättar 
sig efter sockengränserna, karta finns i a.a., 
s. 133 och en precis sockenförteckning i a.a., 
s. 136). Kyrkogårdsfynden visar sig vara en 
utpräglat sydgotländsk företeelse. Detta 
framgår inte när man betraktar antalet sock
nar med kyrkogårdsfunna djurhuvudformi
ga spännen, 10 på Mellangotland och bara 
7 på Sydgotland. Det totala antalet spännen 
ger en motsatt och rättvisande bild av för
hållandet, 11 spännen på Mellangotland mot 
hela 96 på Sydgotland. 

Ytterligare 20 kyrkogårdsfunna spännen 
från Havdhem har genom välvilligt medde
lande från Karin Svahnström, Visby, kom
mit till min kännedom. Dessa är förvarade i 
Havdhems kyrka och har ej studerats på an
nat sätt än genom ett foto som jag erhållit av 
K. Svahnström. 11 av dem tillhör typ 7 me
dan 4 tillhör typ 6. 4 kan jag bara föra till 
typ ad 4/5 och 1 till ad 2/3. Havdhem ligger 
på södra Gotland och skärper ytterligare 
iakttagelsen ovan. 

En studie av de 11 spännen som påträffats 
på Mellangotland ger följande typfördel-
ningsbild: Typ 7 F (6 st.), typ 6 F (3 st.) 
och typ 6 E (2 st.). Materialet är litet men 
hela 82 % av bottenplattorna är lödda. Inom 
sydgotländska kyrkogårdsfynd uppträder typ 
F med en frekvens av 49 %. De två nitade 
bottenplattoma föreligger förövrigt från Es
kelhem och Hejde socknar, d.v.s. från södra 
delen av Mellangotland. Detta kan kanske 
antyda att företeelsen kyrkogårdsfynd har 
sitt tidigaste uppträdande på Sydgotland och 
först i ett mycket sent skede accepterats på 
Mellangotland. Kort tid därefter har man 
upphört med bruket att gravlägga i den tra
ditionella klädedräkten eller av annan an
ledning slutat placera föremål i graven och 
övergått till ett mer konsekvent kristet grav
skick. I och med detta blir frekvensen av 
spännen per socken mycket liten på Mellan
gotland medan den blir hög på Sydgotland. 
Det ska naturligtvis påpekas att min under
sökning bara gäller djurhuvudformiga spän
nen medan kyrkogårdsfynden omfattar myc

ket annat. En jämförande undersökning av 
detta material är på sin plats. 

En källkritisk aspekt på kyrkogårdsfyndens 
fördelning har framförts av Nylén 1973 s. 
161 f. Medan gravarna på Sydgotland kom
mit forskningen tillhanda genom att kyrkor
nas norrsidor p.g.a. sentida expansion måste 
tagas i anspråk för gravläggningar, kan de 
vikingatida gravarna kvarligga på de nord-
och mellangotländska kyrkornas norrsidor. 
Huruvida dessa aspekter äger giltighet eller 
ej bör kunna konstateras genom framtida un
dersökningar. 

Typelementens utbredning 
När spännenas utbredning ska utredas är det 
lämpligt att räkna ut de olika typernas antal 
spännen per ytenhet för respektive region. På 
detta sätt elimineras dessas olika storlek från 
att inverka. Regionernas ytvidder har häm
tats från Malmer 1973, s. 133, vilket ju även 
var fallet med regionerna som sådana (se 
ovan). Nordgotland har en yta av 649 km2, 
Mellangotland en på 1 425 km2 och Sydgot
lands yta utgörs av 1 120 km2. Totala ytan 
uppgår då till 3 194 km2. Nordgotland har 
83 spännen, d.v.s. 13 per 100 km2, Mellan
gotland har 538 stycken eller 38 per 100 km2 

och Sydgotland har 411 spännen eller 37 per 
100 km2. I tabell 2 redovisas dels antal spän
nen per typ och region och dels antal spän
nen per 100 km2 för varje typ och region. 

Vi noterade Nordgotlands svaga ställning 
i förhållande till de andra regionerna. Dock 
kan vi i tab. 2 lägga märke till, att regionen 
är relativt väl företrädd vad gäller typerna 
3, 4 och 5, men mycket svagt representerad 
när det gäller typerna 6 och 7. Mellangot
land tycks hålla en någorlunda jämn, stark 
ställning, men med en kraftig dominans hos 
typerna 4 och 5. Sydgotland däremot är an
märkningsvärt svagt representerat vad gäller 
nämnda typer, långt under värdet för Got
land totalt och även under värdet för Nord
gotland. En kraftig ökning av tätheten sätter 
emellertid in med typerna 6 och 7, särskilt då 
vad den sistnämnda beträffar. 

Vad bottentyperna beträffar kan vi lägga 
märke till typ D:s starka position på Nord-
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Tabell 2. Typelementens fördelning på regioner, dels i absoluta tal och dels i antal spännen per kvadrat
mil. NG = Nordgotland. MG = Mellangotland. SG = Sydgotland. A = Antal spännen i absoluta 
tal. Y = Antal spännen per kvadratmil. —Table of the typeelements' share in regions, part in 
absolute number — part in the number of brooches per squaremile (Sw. mile). A = absolute 
number. Y = number of brooches per squaremile. 
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78 
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A 
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2 
4 
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14 
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28 
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Tabell 3. Bottentypernas fördelning på orneringstyper inom varje region. Värden inom parentes utgör 
antal. Redovisning sker enbart för helt bestämbara typer. — Table of the bottomtypes' share 
of ornament-types in each region. The values in parenthesis show the number. The description 
is done only of quite determinable types. 

NG Bottentyper MG Bottentyper SG Bottentyper 

O 
R 
N 
E 
R 
I 
N 
G 
S 
T 
Y 
P 
E 
R 

1 A + B ( 3 ) 

2 

3 0 ( 3 ) D(5 ) 

A + B ( 1 9 ) C(4) 

A + B ( 6 ) 0 ( 5 ) E ( l ) 

0 ( 9 ) D(6 ) 

4 A + B ( l ) 0 ( 2 ) D(8) E(8) C(18) D(30) E(24) 

5 C ( l ) D(8 ) E(13) 0 ( 6 ) D(21) E(65) 

A + B ( 9 ) 0 ( 6 ) 

A + B(2) 0 ( 2 ) 

D(3 ) E ( l ) 

A + B ( l ) 0 ( 4 ) D ( 9 ) E(15) 

D ( 3 ) E(26) F ( l ) 

6 D(2 ) E(3) F (2 ) 

7 D ( 2 ) E ( 2 ) F ( 6 ) 

C ( l ) D(17) E(43) F (6 ) 

0 ( 1 ) D(19) E(25) F(70) 

C ( l ) D(6) E(54) F(18) 

D(23) E(40) F(98) 

D ( 4 ) E ( 2 ) 

A + B ( l ) 0 ( 4 ) E ( l ) 

D(3 ) E(3) 

A + B ( 2 ) C ( 1 ) 
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Tabell 4. Frekvensen för de olika bottentyperna inom varje orneringstyp på Mellangotland och Syd
gotland redovisas nedan. Nordgotland har lämnats därhän, då denna region är så svagt före
trädd. 

Orneringstyp 1 • 

Orneringstyp 2 

„ 

Orneringstyp 3 • 

Orneringstyp 4 • 

Orneringstyp 5 • 

Orneringstyp 6 -

Orneringstyp 7 -
,, 

Orneringstyp 8 • 
,, 

Orneringstyp 9 -

Mellangotland : 
• Sydgotland 

Mellangotland : 

• Sydgotland 

Mellangotland 
• Sydgotland 

Mellangotland 
Sydgotland 
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Sydgotland 

Mellangotland 
Sydgotland 

Mellangotland 
Sydgotland 

Mellangotland 
Sydgotland 

Mellangotland 
Sydgotland 

Boltentyp 
Bottent>p 

Bottentyp 
jfr ovan). 
Bottentyp 

Boltentyp 
Bottentyp 

Bottentyp 
Bottentyp 

Bottentyp 
Bottentyp 

Bottentyp 
Bottentyp 
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Bottentyp 

Bottentyp 
Botten typ 

Bottentyp 
Bottentyp 

A+B 83 % och typ C 17 %. 
A+B 60 % och typ C 40 %. 

A + B 50 %, typ C 42 % och typ E 8 %. (För typ 2 E, 

A + B 50 % och typ C 50 %. 

C 60 % och typ D 40 %. 
D 75 % och typ E 25 %. 

C 25 %, typ D 42 % och typ E 33 %. 
A + B 3 %, typ C 14 %, typ D 31 % och typ E 52 %. 

G 7 %, typ D 23 % och typ E 71 %. 
D 10 %, typ E 87 % och typ F 3 %. 

C 1 %, typ D 25 %, typ E 64 % och typ F 9 %. 
C 1 %, typ D 8 %, typ E 68 % och typ F 23 %. 

O 1 %, typ D 17 %, typ E 22 % och typ F 61 %. 
D 14 %, typ E 25 % och typ F 61 %. 

D 67 % och typ E 33 %. 
D 50% och typ E 50 %. 

A+B 17 %, typ G 67 % och typ E 17 %. 
A+B 67 % och typ G 33 %. 

gotland. Den nitade och den lödda botten
plattan är bägge mycket svagt representerade 
i denna region. Mellangotland är rikligt re
presenterad över hela linjen, dock är den 
lödda bottentyp F relativt svagt företrädd. 
På Sydgotland är typerna A + B, C och D 
svagare representerade än på Mellangotland. 
Den nitade bottenplattan E är lika starkt fö
reträdd per ytenhet inom bägge regionerna 
medan den lödda bottenplattan F klart domi
nerar på Sydgotland. 

Vid bedömningen av tab. 2 måste man 
betänka, att den koncentration till vissa ty
per som kan iakttagas har sin motsvarighet 
inom de fyndkoncentrationer vi tidigare stu
derat, nämligen Ire-gravfältet för Nordgot
land, Broa och Kopparsvik för Mellangot
land samt Hemse Annexhemman och kyrko
gårdsfynden för Sydgotland. 

Tabellerna 3 och 4 över de olika typkom
binationernas utbredning kan visa på intres
santa tendenser. Om vi jämför frekvensen av 

olika bottentyper inom varje orneringstyp för 
de olika regionerna skulle en olika typsam
mansättning mellan två regioner kunna ge 
en antydan om var produktionen av typen 
började eller om produktionens olika intensi
tet under den tid tillverkningen pågått. Om 
tab. 3 o. 4 berättigar till sådana tolkningar 
må kanske ifrågasättas, den ger dock nytt fak
tamaterial till en diskussion om dessa problem. 

Med undantag från orneringstyp 2 ser vi 
således en genomgående tendens till äldre 
bottentyper inom varje orneringstyp för Mel
langotland jämfört med Sydgotland vad gäl
ler orneringstyperna 1 till 6. För typ 7, den 
gropornerade, är situationen en annan. Här 
är fördelningen jämn inom bägge regionerna. 
Trots att den lödda bottenplattan var så van
lig i kyrkogårdsfynden och i viss mån även 
i Hemse Annexhemman så utgör bottentyp F 
ca 60 % av typ 7 :s regionala totalsummor 
både på Mellangotland och Sydgotland och 
för den delen även på Nordgotland. 
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Förekomst utanför Gotland 
Jag nämnde inledningsvis att spännena så 
gott som uteslutande härrör från Gotland. 
Några få är dock funna utanför ön och av
slutningsvis ska dessa omnämnas. Fyra spän
nen är funna på Öland och ett i Vimmerby 
i Småland (Äberg 1923). Ytterligare två fö
religger från det svenska fastlandet, nämligen 
ett från Värnhem i Västergötland (foto i 
SHM:s järnålderskartotek) och ett från Häl
lestad i Östergötland (SHM 13156 : 198). 
Nerman har publicerat ett spänne av sanno
lik typ 5 från Livland (Nerman 1927, s. 16) 
och Kivikoski (1973, Tafel 77, Abb. 688) 
avbildar ett spänne av möjligtvis samma typ 
från Saltvik på Åland. Ett omnämnande av 
ett spänne från ett gravfält på ön Dole i 
Dyna finns också (Snöre 1968, s. 174). (För 
uppgiften om detta spänne vill jag tacka Ing
mar Jansson, Uppsala.) 

Att all produktion av dessa spännen för
siggått på Gotland kan man anse som täm
ligen säkert. De utanför ön funna exempla
ren avviker till synes inte på något sätt från 
de på Gotland gängse typerna. 

Slutanmärkning 

Eftersom ingen fyndkombinationsundersök-
ning eller jämförande analys av andra före
målstyper företagits måste många frågor rö
rande relativ och absolut kronologi lämnas 
obesvarade. Frågor angående gravtyper, 
spännenas placering, användning, tillverk-
ningssätt m.m. har heller ej berörts. Den här 
utförda grova typindelningen bör kunna tjä
na som bas för en betydligt mer detaljerad 
och differentierad indelning, där också andra 
element indrages. På så sätt kan information 
rörande verkstäder och verkstadskretsar må
hända erhållas. Uppsatsen ska således i högs
ta grad ses som ett bidrag till det fortsatta 
arbetet med dessa och andra problem. Jag 
har försökt att redovisa grundfakta och att 
peka på tendenser i materialet. De djurhu
vudformiga spännena må vara väldigt 
många men de är ändå bara en d d av det 
omfattande gotländska vikingatidsmaterialet. 
En mer långtgående uttolkning av redovisa
de förhållanden måste sammankopplas med 
annat material och även utsättas för kritisk 

granskning av vad skillnaderna kan bero på. 
Trots detta har jag funnit det lämpligt att 
på det sätt som ovan gjorts kvantitativt re
dovisa detta stora och viktiga material. 
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Animal-headed brooches from Viking period Gotland 

This paper deals with 1279 Gotlandic animal-
headed brooches from the late Vendel and 
Viking periods, stored in the Museum of 
National Antiquities, Stockholm and Got
lands Fornsal, Visby. The brooches have been 
typologically subdivided according to inde-
pendent element composition of side-fidd 
ornamentation (types 1—9, Fig. 1), and 
base-plate technique (types A—F. A—D con
sist of brooches whose bases are east in one 
piece with the brooch body; E represents 
r ivdted, and F soldered, base plates). The 
distribution of typologieal elements within 
the total material is illustrated in Table 1. 
This table also contains a sketch of the chro
nological sequence of the typologieal elements 
by an analysis of the different base types' 
varying frequency within the ornament types. 
The tendency can be followed from ornament 
types 1 to 7 and from base types A to F. 

A comparison between the typologieal ele
ments' distribution for a number of the larger 
find places and the overall picture from 
Table 1, indicates an over-representation of 
ornament types 4 and 5 at Ire in Hellvi, Broa 
in Hälla, and Kopparsvik south of Visby, 
while Hemse Annexhemman indicates under
representation for these ornament types and 
instead over-representation for ornament ty
pes 6 and 7. 

The ornament types 6 and 7 are over-
representated even among the churchyard 
finds. In contrast to all earlier find categories, 

here the soldered base type F dominates 
(52 % against only 20 % ) in the total mate
rial. 127 brooches found in churchyards are 
known to the author. Of these 127, 116 were 
found on South Gotland while only 11 on 
Central Gotland. These latter 11 have a very 
high frequency of soldered bases (82 % ) , 
which can suggest that Central Gotland was 
only at a late stage affeded by the phenome
non that the churchyard finds represent. 

Finally, the distribution of the typologieal 
elements is investigated (Table 2) . Ornament 
types 4 and 5 have a strong concentration on 
Central Gotland, while ornament type 7 do
minates on South Gotland. South Gotland's 
weak representation of ornament types 4 and 
5 is remarkable. A study of the frequency of 
the base types within each ornament type and 
region (Tables 3 and 4) indicates that the 
oldest base types dominate on Central Got
land for ornament types 1, 3, 4, 5 and 6 in 
relation to South Gotland where the younger 
base types are more strongly represented 
within each ornament type. For these orna
ment types it can perhaps be suggested that 
the produdion at an early stage was more 
intensive in Central Gotland than on South 
Gotland, or that it started earlier in the for
mer than the latter. The pit-ornamented type 
7 shows by contrast an even distribution, in 
percentage count for all regions, for instance 
c. 60 % soldered bases. 
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