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Korta meddelanden 

Nyförvärvat djurhuvudspänne i SHM 
Bland Historiska museets nyförvärv 1988 
finns ett näst intill unikt djurhuvudformigt 
spänne från vikingatiden (inv.-nr 31958). 

Spännet är av förgylld brons och dubbelska-
ligt. Det gripdjursornerade, genombrutna 
överskalet har pålagda, ursprungligen nielle
rade silverpläteringar på kantlister, hörn
stolpar och nosfält samt på rundlarna i djur
ornamentikens ramverk. Underskalet är gju
tet i ett stycke med bottenplattan. Eventuellt 
kan avtryck av gjuttyg skönjas på underskalets 
insida. Överskalet är fäst mot underskal/bot
ten medelst fem fasta nitar. Nålen saknas, 
men i nålfästet, som är dubbelt, sitter resterna 
efter huvudet till en järnnål. Nålhällaren är 
bortbruten och saknas. Bottenplattan bär spår 
av vitmetallbeläggning och är ornerad med 
ristade bandvoluter e. d., vilkas "virvelcentra" 
har markerats med punsade cirkelpunkter. 
Spännet är gravt och asymmetriskt nött; på 
ena bredsidan är ornamentiken på de små 
rundlarnas silverplätering bortnött och på 
den andra bredsidan är silvret på rundlarna 
totalt bortnött . Den gjutna gripdjursorna-
mentikens detaljer och förgyllningen är också 
till största delen utplånade. På spännets högs
ta punkt finns en senare applicerad, oregel
bundet rund "fläck" av gråaktig metall, vilken 
kan förmodas vara en reparation av ett helt 
genomnött parti på överskalet, för att hindra 
vassa sårkanter från att fastna i klädesplaggen. 

Djurhuvudformiga spännen som sådana är 
förvisso långt ifrån unika - över 1 400 är kän
da. Men nyförvärvets ovanlighet, som föranle
der denna anmälan, består i att den under
grupp eller typ, som exemplaret tillhör, är 
desto mera fåtalig. Spännet är som nämnts 
dubbelskaligt, och bara detta är ovanligt bland 
djurhuvudspännena, ty av de 1 400 exempla
ren är endast ett drygt tjugotal konstruerade 
på detta sätt. Dubbelskalighet i sig är annars 
inte alls sällsynt utan tvärtom vanlig hos de 

likaledes gotländska dosformiga spännena 
från 800-talets slut och 900-talet liksom hos 
de fastländska ovala spännbucklorna m. fl. En
ligt Carlssons indelning (1983) tillhör vårt ny
förvärv gruppen 6 : 2, som då Carlsson upp
rättade sin katalog över de kända djurhuvud
spännena räknade totalt 39 exemplar, varav 
blott 5 dubbelskaliga (Carlsson 1983, s. 49 
och tabell s. 55). Härtill kommer det nya spän
nets rika utstyrsel med förgyllning, silver, vii-
metall och bottendekor, dvs. ett uppbåd av 
alla tillgängliga fördyrande element som ett 
djurhuvudformigt spänne kunnat förses med. 
Allt som allt framstår exemplaret som ett av 
de kostbaraste som någonsin tillverkats och 
tillvaratagits, även om det efter den långvariga 
användning, som det grava slitaget vittnar om, 
förlorat sin ursprungliga glans och prakt. 

Dubbelskaliga djurhuvudspännen bildar en 
metodiskt betydelsefull artefaktgrupp, efter
som de kanske utgör en länk mellan två 
hantverkstraditioner, nämligen det komplice
rade praktspännesmidet och det tekniskt sett 
enklare bruksspännesmidet (jfr Thunmark-
Nylén 1983, s. 122 ff). Mycket återstår ännu 
att utreda inom detta ämne, men vi kan 
glädjas åt att en av de sällsynta pusselbitarna 
nu ligger redo att exploateras för vidare stu
dier. 

Spännets fyndomständigheter är okända. 
Det har senast tillhört konstnären Stig Borg
linds stora samling av konst och antikviteter i 
Dalarna (Svärdsjö) och hur det hamnat där är 
också obekant. Det råder emellertid inget tvi
vel om att spännet är ett jordfynd och att det 
är av gotländsk tillverkning. Det troligaste är, 
att spännet ursprungligen påträffats på Got
land och då sålts som samlarobjekt vid sekel
skiftet eller under 1900-talets början, då det 
privata samlarintresset lockade fram fornsa
ker ur jorden under mindre kontrollerade 
former. En prydlig signering på spännets bot-
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Djurhm uclspäime-, SI IM 'S 1958 okänd fvndorl. lie>lmen saml den ininsi nolla sidan. PS fotot av bottenplat
tan syns den äldre stgneringen W546 i vit lärt;. Om någon av Fomvärtnem läsare- k.m identifiera ipänneu 
tidigare öden, mottages uppgift härom tacksam i av SHM. l-oio .VIA, teckning li. Ilänele-l 

tenplatta, W 546 i vit färg, ger mig som musei-
människa intrycket av 1800-tals- eller sekel
skifteskaraktär och skulle kunna antyda en så
dan förhistoria. Detta är dock självfallet spe
kulativt. 

Det kan inte helt uteslutas, att dalkarlen 
Borglind fångat upp spännet på "hemma
plan". Man vet, att Borglind köpte saker från 
ortsbefolkningen, och det är teoretiskt möj
ligt, att föremålet hittats i traktens jo rd och 
därpå visats upp fiir Borglind som presumtiv 
köpare. Det vore i så fall inte enda gången ett 
vikingatida spänne av sannolikt geitländskt ur
sprung hittats i den borglindska socknen 
Svärdsjö; där har nämligen hittats ett ring
spänne av en typ, som är känd framför allt på 
Gotland, och en annan 'svärdsjökråka', Erik 
Nylén, har fäst uppmärksamheten på ring
spännets fyndplats, Boränget vid Boränge-
sjön, vid färdleden genom Dalarna mot Norge 
och föreslagit att ringspännet kan ha tappats 
eller på annat sätt kvarlämnats av någon got
länning, som möjligen följt Olof Haraldsson 
till Stiklastad, sedan Olof efter sin landsflykt, 
varunder han bland annat bidragit till att 
kristna Gotland, återvände genom Sverige till 
Norge (Nylén 1981). 

Ett av de viktigaste företrädena hos det got
ländska fornsaksbeständet är att föremålens 
tillvcrkningsennråde är så lätt att identifiera — 
om flera av föremålsgrupperna, däribland 
djurbuvudspännen, vågar man nästan katego
riskt postulera, att de helt enkelt är gjorda 
hemma på Gotland. Om då des.sa föremål med 
sin tydliga hemadress hittas på orter utanför 
ursprungsområdet, är deras vittnesbörd om 
samtidens internatiemella kontakter ett syn
nerligen viktigt bidrag till kännedomen om 
rörelserna i samhället viri den tid föremålen 
representerar. 

Men om det nya, djuiinivudformiga spän
net skall kunna knytas till den tidens interna
tiemella farväg, som nyss nämndes, är det na
turligtvis en förutsättning att spännets rätta 
fyndplats kan identifieras med en dalaort, vil
ket dessvärre väl aldrig låter sig giira. Om 
dessa raders läsare kan bidra till lösningen av 
gåtan om den ursprungliga fyndplatsen, mot
tages upplysningar härom tacksamt av HistO-
riska museet; även 'negativa' upplysningar är 
positiva tillskott till kunskapen om spännets 
bakgrund. 
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S t a t ens His to r i ska M u s e u m 

Forskningsprojektet Medeltida sjöfart och segelleder längs svenska 
Östersjökusten, dess bakgrund och genomförande t. o. m. 1989 
— en interimrapport 
Under 1970-talet genomförde Statens sjöhi
storiska museums (SSHM:s) dåvarande fältun
dersökningsavdelning ett rätt omfattande ut
vecklingsarbete inriktat på marinarkeologisk 
inventering i olika former. Dit hörde omfat
tande undervattensinventeringar i testsyfte i 
Stockholms skärgård, utförda i samband med 
kurser vid Kursverksamheten vid Stockholms 
Universitet, och med kursdeltagarna, varav de 
flesta var dykare, som frivilliga inventerare. 
Dit hörde också sammanställning och karte
ring av ett stort excerptmaterial rörande upp
gifter om förlisningar i äldre tid som insamlats 
vid genomgång av svenska tidningar sedan 
1700-talets första hälft. 1700 tidningsårgång
ar genomgicks och över 10000 förlisnings-
uppgifter excerperades och registrerades för 
att ordnas in i förlisningsregistret i SMR 
(Svenskt Marinarkeologiskt Register) vid mu
seet. Vid den här tiden inleddes även excerpe
ringen av arkivserier i jakt på förlisningsupp-
gifter, i första hand domstolsprotokoll, ge
nom jur . dr Umar Arens förtjänstfulla och 
skickliga arbete. Likaså lades vrakuppgifter i 
SMR:s vrakregister ut på spridningskartor. 

Detta utvecklingsarbete gjordes bl. a. för en 
specialutredning för Riksantikvarieämbetet 
(Raä) ang. förekomsten av genom fornmin
neslagen skyddade skeppsvrak och andra ma
rinarkeologiska fornlämningar i svenska vat
ten, färdig och överlämnad till Raä 1977. Un
der samma tid och med utgångspunkt från de 
kunskaper om marinarkeologiska fornläm
ningar som arbetet givit, deltog museet som 
expertinstans, tillsammans med Raä, i utred
ningen "Havet - Naturförhållanden och ut

nyttjande" vid Bostadsdepartementet. I sam
band med kulturminnesvårdens handläggning 
av exploateringsärenden i anslutning till havs
kust tillämpades kunskaperna om detta forn-
lämningsmaterial praktiskt. I samband med 
kulturminnesvårdens handläggning av projek
teringen för anläggandet av en kolhamn i 
Landskrona år 1976 gjordes, för att ge ett 
exempel, en noggrann genomgång av SMR 
och av tryckta och skriftliga källor för insam
ling av uppgifter om marinarkeologiska forn
lämningar såsom vrak, lämningar från mesoli
tisk stenålder m. m. En avsökning av bottnen 
vid Gråen, i ett näraliggande område vid 
Landskrona, utfördes 1977 i samverkan med 
LUHM och Per Söderhielm där, för kartlägg
ning och insamling av mesolitiska stenålders-
artefakter. Det senare skedde i samband med 
företaget Supras projektering av en depone-
ringsanläggning för fosfat i detta vattenområ
de. 

Ett samarbete utfördes vid den här tiden 
med fil. kand. Ch. Westerdahl för inventering 
av marinarkeologiska fornlämningar längs 
Norrlandskusten, en omfattande inventering 
vars resultat han sedermera bl. a. publicerat i 
arbetet Norrlandsleden II. Samarbetet innebar 
att museet stödde insamlingsarbetet ekono
miskt och arkiverade det insamlade invente
ringsmaterialet. Avsikten med arbetet var att 
vidareutveckla erfarenheterna rörande prak
tisk inventering av kustbundna, arkeologiska 
lämningar, över och under vattnet. 

Erfarenheter vunna inom det nu kort refe
rerade utvecklingsarbetet samlades i en serie 
artiklar i Fornvännen 1976/3^1 , vilka även 
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