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Det s törs ta dos-spännet . 

Ett nytt fynd och några reflexioner i anledning därav. 

Av 

SUNE LINDQVIST. 

^om bekant kunna vi mångenstädes inom vår forntids 
sk Ida grupper av dräktsmycken iakttaga en utpräglad 
tendens till oavlåtlig stegring av måtten. De små nätta 
broscher, som gotländskorna vid mitten av det första 

årtusendet e. Kr. läto göra sig genom att sätta nålar på bak
sidan av förgyllda knappar från hemvändande krigares sköldar 
eller annan vapenrustning av sydeuropeisk prakt, avlöstes så
lunda av allt större och större, snart nog dosformiga spännen, 
på vilkas ytor de fem efterföljande seklens skiftande smakrikt
ningar avspeglat sig. 

Förklaringen är lätt funnen. Det är de prålsjukas ständiga 
ävlan att överglänsa sin nästa, som föranlett denna stegring, från 
vilken tendens f. ö. också de simplare arbetena i stor utsträck
ning göra undantag genom att bibehållas i eller reduceras till 
måttliga dimensioner. I betraktande av den stora uppskattning, 
som gott konsthantverk under hednatidens slut åtnjöt i Norden, 
är det dock naturligt, att man av de största arbetena också skulle 
kräva den rikaste och om högsta yrkesskicklighet vittnande ut
styrseln. 

Det var därför med livligaste intresse, som under den gångna 
sommaren underrättelsen mottogs, att på Gotland ett dosformigt 
spänne bragts i dagen, större än alla förut kända Fyndplatsen 
var en åker tätt bredvid Västergårda i Sundre sn. 
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Fig. 159 a—c. Västergärda, Sundre sn, Gotland. Brons, silver och guld. 
Diam. 8,05 cm. Höjd, fränsett nälanordn., 5 cm. Vikt 335 gr. Gotlands fornsal. Vi. 

Fig. 159 a—c och 161 återge det nyfunna Västergårda-
spännet1, fig. 160 a—b och 162 ett från Mårtens i Grötlingbo, 

1 Dä föremålet har beläggningar med silver och guld, hembjöds det först 
lagenligt till Statens Historiska Museum, som emellertid avstod lösensrätten till 
förmän för Gotlands Fornsal. 
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Fig. 160 a, b. Mårtens, Grötlingbo sn, Gotland. Brons, silver och guld. 
Diam. 7,6 cm. Höjd, fränsett nälanordn., 4,6 cm. Vikt 341,2 gr. S. H. M. 12151: 9. 

dess yppersta motsvarighet i Statens historiska museum. En 
jämförelse visar, att det senare exemplaret överglänser det förra 
dels genom sin märkligare bottenplatta (se nedan), dels genom sitt 
än ypperligare konserveringstillstånd och genom den högre halten 
av det guld och silver, som använts till dess utsmyckning. Det 
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nyfunna spännets överlägsenhet ligger, frånsett storleken, väsent
ligen i en längre driven rikedom beträffande filigran beläggningen 
(se särskilt de tre insänkta fälten å var av de fyra sidostolparna). 

Att det nyfunna spännet icke blott nu är, utan efter all 
sannolikhet alltid varit ett över hövan stort exemplar, antyda de 
åtta stora filigransirade guldbleck, som fästats fyra ovanpå, fyra 

Fig. 161. Undersidan av Väslergårdaspännet fig. 159. Vi. 

på sidorna. De ha nämligen, likt motsvarande applikationer på 
Mårtensspännet och ett flertal liknande, fått sina mönster slagna 
i relief på positiva stansar före filigranbeläggningen. Men medan 
man eljest alltid haft att tillgå så stora stansar, som resp. spän
nen krävde, saknades stansar av behövlig storlek, då Väster-
gårda-spännets guldbleck skulle formas, och sådana hade man 
väl ändå skaffat sig, om det varit meningen att utföra ett större 
antal smycken i detta format. Nu har man i stället avhjälpt den 
antydda bristen genom att tillöka reliefbilderna med på slät bot
ten pålödda spetsliknande bårder dels längs baserna av över-
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sidans triangulära bleck, dels längs ömse kortsidor av de rek
tangulära blecken på spännets sida. Dessa bårder äro tillsvidare 
utan motsvarighet inom den nu behandlade spännegruppen. 

Frånsett bårderna äro emellertid Västergårdaspännets bleck 
så lika Mårtensspännets — observera, att de tidigare framställda 
klichéerna till fig. 160 a, b återge originalet i något förminskad 

Fig. 162. Undersidan av Mårtensspännet fig. 160. Vi. 

skala — att de kunde tänkas vara slagna på samma stansar. 
Vid mätning har det emellertid framgått, att de förra härröra från 
något större stansar än de senare. 

De rektangulära sidoplåtarnas filigranmönster bildas av ett 
antal djurdelar, som icke i föreliggande konstellation kunna 
sägas bilda sammanhängande delar av hela djurbilder. Vi ha 
framför oss ett genom felektig reproducering förvanskat mönster, 
vars ursprungliga form är känd genom blecken på ett spänne 
från Rotarve i Lye socken, fig. 1631. Framställningen på ifråga-

1 Jfr HANS HILDEBRAND, The industrial arts of Seandinavia (South 
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varande, starkt slitna bleck är visserligen icke svår att tyda för 
dem, som gjort sig hemmastadda i vikingatidskonsten. Likväl 
torde en kortfattad förklaring på denna plats icke vara obefogad. 
Vi ha två precis likadana fyrfotadjur (lejon), placerade med ryg
garna mot varandra på ömse sidor den tänkta vertikallinje, som 
avdelar figurfältet i två lika delar. Huvudena med sina hart när 
mänskliga anleten framåtvända och i liggande ställning åter
finnas längst ut i bildfältets övre hörn. De sakna halsar, men 

stödja hakorna mot dju
rens (fram)bogar, med 
vilka de nedåt riktade, 
M-liknande framfötterna 
höra samman (en bog 
och en framfot för var
dera djuret). Från bo
garna kunna vi följa bå
larna i mjuk båge inåt-
nedåt till låren, på vilkas 
andra sidor de smalare, 
två gånger avbrutna svan
sarna fortsätta i S-for
miga svängar upp till mit

ten av bildfältets övre begränsningslinje, där deras spetsar lan
gera varandra. De tvänne detaljer, som nu återstå att nämna, 
äro dels de mot bleckens kortsidor riktade bakfötterna (en 
för vardera djuret), vilka av framfötterna skiljas från låren, 
dels de från huvudena nedhängande manarna, vilka synas av
delade på mitten av bakfötterna. — Hela bildfältet kan sålunda 
sägas återge två "lejon" i onaturligt förvrängd ställning. För 
tydlighetens skull inför jag till jämförelse i fig. 1641 en bild av 
ett lika onaturligt vrängt lejon, sådant det framställts i större 
format, med känsligare medel och av en skickligare tecknarhand 

Kensington museum art handbocks), London 1892, samt avbildningarna i HANNA 
RYDH, Dosformiga spännen från vikingatiden, akad. avh. Uppsala 1919. 

1 Efter Paleografia artistica di Montecassino. Montecassino 1876—84. 

Fig. 163. Rotarve, Lye sn, Gotl. S. H. M. 2829. Vi. 
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i ett illuminerat manuskript, som förvaras i Monte Cassino, Ita
lien, och i det arbete, varifrån bilden lånats, hänföres till 1000-
talet. 

Bakkroppen av det lejon, som ses i fig. 164, intar precis 
samma ställning, fast båda bakbenen äro synliga, som djuren 
å det gotländska figurblecket fig. 163. Hade det förra i stället 
för att tvingas in i S-form fått pryda initialen D, vore överens
stämmelsen med det senare förmodligen än större. 

Mönstret på de fyra triangulära blecken å Västergårda-spän-
nets översida innehåller en djurbild av pre
cis samma karaktär som sidobleckens. Efter
som vart bleck endast har en djurgestalt, 
har denna emellertid måst vrängas än kraf
tigare för att det hela skulle bli symmetriskt. 
Det runda huvudet saknar man eller rät
tare: dess man får tänkas svalla ut på 
ömse sidor om huvudet, dold av fram- och 
bakfötterna (jfr fig. 167 b, där vi se manens 
ytterdelar utanför fötterna). De med föt
terna sammanhängande bogen och låret iakt
tagas lätt, likaså bålen, som bildar en svagt 
böjd båglinje mellan de sistnämnda ledamöterna, längs fältets 
underkant. Nu återstå endast tvänne sinsemellan lika slingor, 
som slå öglor kring var sitt ben; med övre spetsarna snudda de 
vid hakan, med nedre spetsarna vid bog och lår. Vi beteckna 
endera, likgiltigt vilken, som hals, den andra som svans och 
hela fixeringsbilden är tydd. 

Djurbilder i de två mönster, som vi nu dissekerat, uppträda 
endast på gotländska arbeten. Men de stå i ett mycket påtag
ligt släktskapsförhållande till flera av de mönster, varmed guld
smederna i övriga delar av Norden vid samma tid prydde sina 
alster. En god parallell erbjuda de fyra djuren på vartdera av 
de runda, skivformiga spännena fig. 165 och 166, av vilka det 
förra är funnet jämte 65 kufiska mynt eller bitar av mynt, det 
yngsta från år 954. Även det andra spännet tillhör en skatt från 

23 — Fornvänne n 1927. 
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samma tid (se nedan). För att rätt förstå denna egenartade nordiska 
vikingatidskonst måste vi emellertid se den i ett vidare sammanhang. 
Och naturligast är väl alltjämt atl, såsom av gammalt skett, när
mast söka analogierna inom den kristna världen i söder och sydväst. 

Mellan dessa områden och det nordiska synas under flera 
århundraden före vikingatiden intima och för båda parterna frukt
bärande förbindelser ha förekommit, om vilka de skrivna urkun-

Fig. 165. Mörstorp, Ljungs sn, Öster
götland. Silver. S. H. M. 2755. «/i. 

Fig. 166. Finkarby, Näsby, Taxinge sn, 
Södermanland. Silver. S. H.M.9136. »A-

derna ha litet eller alls intet att förtälja. Detta gäller särskilt om 
förhållandet till den märkliga konstblomstringen på de brittiska 
öarna. Då förbindelserna mellan Norden och de brittiska öarna 
som bekant ånyo blevo synnerligen intensiva under senare delen 
av vikingatiden, är det förmodligen från sistnämnda område, 
som de nordiska guldsmederna nu återvunno samma skicklighet 
i filigranbeläggning som deras föregångare under 400-talet ådaga
lagt. Trots de stora allmänna likheter, som kunna iakttagas mel
lan vår guldålders och vär vikingatids filigrandjurmönster, låta 
nämligen inga fynd oss sluta till förefintligheten av en obruten 
tradition på nordisk botten dem emellan. 

Ett annat kraftigt vittnesbörd om de västliga förbindelsernas 
styrka ger bottenskivan på Mårtens-spännet, fig. 162, vilken synes 
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vara enastående i sin art, medan Västergårda-spännets rent run-
stensmässiga ornament på undersidan, fig. 161, in i detalj ha 
många gotländska motsvarigheter. 

Även översidan av samma spänne bär i sin ornering, som 
helhet betraktad, ett drag, som bäst förklaras genom jämförelser 
med alster av den kristna konsten. Det krävs dock beaktande 
av många mellanled för att sammanhanget skall bli uppenbart. 

Fig. 167 a, b. Nygårds, Västerhejde sn, Gotland. Brons, silver, guld och granat. 
S. H. M. 12000. Vi. 

Såsom fig. 159 a visar, är kompositionen bildad av fyra i liggande 
ställning hopslingrade, utåtblickande djur (de fyra triangulära 
guldblecken), skilda av fyra högre, på sina ben stående "djur", 
vilka vända sina behornade huvuden inåt mot centralknappen, 
från vars bas fyra djurhuvuden blicka utåt, bildande armarna av 
ett kors. Även de fyra kring randen uppstickande överändarna av 
spännesidans stolpar kunna betraktas som karaktäristiska led i 
helhetsbilden. Det finns andra, ursprungligare exemplar i samma 
spänneserie, där vi i stället för de behornade finna andra, be
gripligare, stående djurfigurer, fig. 167. Bland fastlandssvenska 
fynd finna vi vidare många runda spännen, fig. 169 och 170, 
vilka kunna sägas vara uppkomna ur typen fig. 165 genom till-
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*feff 

Fig. 169 a. 

Fig. 168. Kremsmiinster, övre Fig. 169 b. Trol. frän Väsby, Skå sn. Uppland. 
Österrike. Brons, silver. Höjd 15 cm. Silver. S. H. M. 246. Vi. 
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Fig. 170 a. 

Fig. 170 b. Finkarby (jfr fig. 166). Silver. Fig. 171. Ur S. Bernwards grav, Hildesheim, 
S. H. M. 9136. \ i . Hannover. Silver. H., frånsett ljuspiggen,36,6cm-
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sättandet av dels en hög, korsformig mittknapp, dels fyra stå
ende djur med bakätvridna huvuden i mellanrummen mellan de 
fyra utåtblickande reliefdjuren i fältet. Man skulle kunna tro, att 
denna rikare utsmyckning vore självständigt framvuxen på nor
disk botten som ett naturligt utslag av vikingatidskonstens be
kanta förkärlek för barockt överdrivna former. En dylik smak
riktning var emellertid ingalunda ett särmärke för dåtidens nord
bor. Detta visa de två märkliga ljusstakar, som här avbildas i 
fig. 168 och 1711. Den förra tillhör, jämte en precis likadan, 
sedan gammalt klosterkyrkan i Kremsmunster, Övre Österrike. 
Den senare och ett parstycke därtill äro upptagna ur den år 
1022 avlidne biskopen S. Bernwards grav i Hildesheims Magda
lenakyrka, där de alltjämt förvaras. S. Bernwards stakar kunna 
på grund av fyndförhållandena och sin inskription icke vara till
komna senare än i början av 1000-talet, men stå å andra sidan 
i så pass tydligt samband med den efterföljande, romanska tidens 
arbeten, att de naturligast uppfattas som exponenter för grav
läggningstidens smak. Kremsmunsterstakarna åter stå, om vi 
frånse de allmänna överensstämmelser, som förena dem med S. 
Bernwards, tillsvidare helt isolerade. I det arbete, varur den här 
återgivna bilden lånats, betecknar ZIMMERMANN dem som avse
värt äldre än S. Bernwards, men yngre än den karolingiska tiden, 
d. v. s. efter all sannolikhet från 900-talets förra hälft. 

Denna datering synes vara väl förenlig med vad vi för närva
rande känna om tiden för uppträdandet av de senast behandlade 
svenska spännena. Det-i fig. 170 avbildade, vilket bär lydliga 
spår av nötning, tillhör nämligen en silverskatt från Finkarby 
gärde, Näsby i Taxinge sn, Södermanland, vars yngsta mynt 
präglats under 960-talet och vars nedläggning sannolikt skett 
kort därefter.'2 På grund av nötningen kan Finkarbyspännets till
verkning alltså näppeligen tänkas ha skett senare än vid mitten 

1 RIEGL-ZIMMERMANN, Die spätrömische Kunst-Industrie II, Wien 1923. 
ADOLF BERTRAM, Hildesheims kostbare Kunstschätze. Qladbach 1913. 

• Jfr Mbl 1892, sid. 168; Bidr. t. Södermani. äldre kulturhist. XIV, sid. 
63; Fornv. 1926, sid. 321. 
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av 900-talet. Det i samma skatt ingående, oslitna spännet fig. 166 
inbjuder ju direkt till jämförelse med de ovan behandlade got
landsspännenas filigransirade bleck. Ursprungligas! bland dem, 
som här behandlats, äro utan tvivel de i fig. 167 och 163 av
bildade. På de rektangulära sidofälten av spännet fig. 167 se vi 
djurbilder av samma art, som pryda den i en av de jylländska 
Jellingehögarna funna silverbägare, varefter "Jellingestilen" blivit 
uppkallad. Av skäl, som jag kanske får tillfälle att snart fram
lägga, tror jag SOPHUS MULLER har träffat det rätta, då han be
tecknat ifrågavarande hög som konung Gorms (ej Tyras). Bäga
rens tillverkning kan sålunda ha ägt rum vid eller kort efter 
mitten av 900-talet. Det är omöjligt att på grund av de avvi
kelser, som det gotländska spännets mönster visar i förhållande 
till bägarens, draga någon slutsats om en viss tidsskillnad dem 
emellan1. Om vi vilja datera spännet fig. 167 till mitten av 900-
talet eller med dr RYDH föredra att hänföra det till mitten av århund
radets senare hälft, blir väsentligen beroende av, hur pass lång 
tid vi tro kan ligga mellan tillkomsten av detta spänne och spän
nena med bottenplattor som fig. 161. Även försöken till exakt 
datering av de senare äro visserligen ännu svävande. Med vår 
nuvarande kunskap om runstensstilens uppkomst torde det emel
lertid icke vara möjligt att datera några sådana arbeten tidigare 
än till tiden omkr. 1000 (jfr RYDH, anf. arb., sid. 119—124). Det 
från Västergårda härrörande exemplaret får väl anses något se
nare tillkommet. 

Kremsmunsterstakarnas koniska fotplattor visa i tredubbel 
upprepning liggande djur, vilka från randen höja sina huvuden 
upp och vrida dem mot ljuset — dem motsvara de fyra huvuden 

1 Ifrågavarande spännemönster har uppgivits vara senare bl. a. av den an
ledningen, att djurens bakre extremiteter skulle vara rudimenterade. Så är emel
lertid ingalunda fallet. Det enkla mönstret är tvärt om ett skolexempel pä god, 
i detalj noggrannt genomförd djurornamentik. Mittre delen av vardera djurets 
bakben täckes visserligen av det andra djurets bål, men nedersta delen av 
benet är synlig jämte den flertäiga bakfoten, över vilken det andra djurets 
huvud gapar. Kring korsningarna av bål och bakben slå djurens svansar öglor, 
liknande de öglor, som nackbanden slå kring djurhalsarna. 
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och framkroppar av djur, som resa sig från vardera av de två 
svenska silverspännenas rand. Än tydligare är överensstämmelsen 
mellan de stående djuren med bakåtvänt huvud. Och de fyra 
huvuden på långa halsar, som ses sträcka sig ut ur mittknappens 
öppningar på fig. 169, finna även de sina naturliga förebilder 
på Kremsmunsterstaken. Spännenas fyra i låg relief på botten
plattan liggande djur med från centrum utåtblickande huvuden 
sakna däremot motsvarigheter på stakarna. De svenska arbetena 
betyga härigenom sin samhörighet med äldre alster av inländskt 
hantverk. Man har icke kopierat stakarna, men väl överflyttat 
deras karaktäristiska ornering på en likartad, redan befintlig nor
disk spänneform (jfr fig. 165, 166). 

På den motsatta eventualiteten — eller att Kremsmunster-
stakarna skulle vara formade efter de nordiska spännena — anser 
jag mig ej behöva slösa många ord. Däremot talar redan de 
sistnämndas nyss angivna karaktär av kompromissformer, men 
än mer den naturliga plats, som de förras djurvimmel med sin 
lättförståeliga, symboliska innebörd äga inom sin kulturkrets. Här
till kommer ytterligare en observation av teknisk natur: De öster
rikiska stakarna äro av brons, partiellt belagd med silver. Att döma 
av avbildningarna är denna silverbeläggning av samma art som 
den, vilken uppträder på de gotländska dosspännenas sidoslolpar 
m. fl. småytor. Även på andra nordiska arbeten från den yngre 
delen av vikingatiden förekommer dylik silverbeläggning. Tidi
gare var denna teknik emellertid okänd i Norden. Sambandet 
mellan det nordiska konsthantverket och det, som Kremsmunster-
stakarna representera, torde sålunda vara av djupare innebörd. 
Det är icke nog att hänvisa till den möjligheten, att slumpen 
kunnat sätta någon på ett vikingatåg erövrad ljusstake i hän
derna på en nordisk spännefabrikant. 

En fullständig utredning av gången och arten av de kultu
rella förbindelser, som i det föregående antytts, vore säkerligen icke 
utan betydelse. Den skulle emellertid kräva vida större arbete 
och framdragandet av ett vida större material än som i delta fall 
kunnat ifrågasättas, då det nu för mig allenast gällt att med 
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några ord beledsaga bilderna av ett bland de märkligaste forn
fynd, som Gotlands jord under innevarande år låtit komma i 
dagen. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Sune Lindqvist: Die g röss te Dosenspange . Ein neuer Fund und 
e inige Erwägungen anläss l ich desse lben . 

Während des Sommers 1927 wurde bei Wästergärda im Kirchspiel Sundre 
auf Gotland die in Fig. 159 a—c und 161 abgebildete Spange angetroffen. In 
Konstruktion, Form und Verzierung stimmt sie vollständig mit mehreren zuvor 
bekannten Schmucksachen von derselben Insel her iiberein. Sie ist indessen 
grösser als alle diese, deren vorztiglichste Repräsentant die in Fig. 160 a, b 
und 162 ein wenig zu klein abgebildete Spange darbietet. Auf den filigran-
belcgten Qoldblechen, die nebst dicken Silberschnliren usw. den aus Bronze 
hergestellten Grundkörper oben und auf der Seite bedecken, sind, damit sie 
fiir dieses aussergewöhnliche Exemplar zureichen, an den in iiblichem Stil aus-
gefiihrten Tiermustern spitzenähnliche Borten angesetzt worden, wie sie sonst 
nie vorkommen. Das Muster, dass das rechteckige Filigranblcch in Fig. 163 
zeigt, stellt eine urspiinglichere Form des Musters Fig. 159 b dar und lässt 
sich als die Bilder zweier unnatiirlich gewundener "Löwen" deuten. Zur Er-
leichterttng des Verständnisses wird in Fig. 164 ein Löwe wiedergegeben, der 
beziiglich der Stellung des Hinterkörpers und des Schwanzes vollständig mit 
den cbenerwähnten ubereinstimmt. Er riihrt aus einem langobardischen Manu
skript in Montecassino her. Die Goldschmiedetechnik, die bei der Herstellung 
dieser Bleche zur Anwendung gekommen ist, diirfte während der Wikingerzeit 
von den britischen Inseln her itbernommen worden sein, wohin auch die fiir 
Gotland eigenartige Ornamentik auf der Bodenplatte Fig. 162 hinzuweisen 
scheint. 

Auch die reiche Figurenzttsammenstellung der Oberseiten verlockt zu 
Vergleichen mit ausserhalb des nordischen Kunstgebiets vorkommenden Mu-
stern. In verschiedenen Teilen des Nordens waren solche runde Spången ge
wöhnlich, die mit vier um das Zentrum herum gruppierten Tierbildern verziert 
waren, Fig. 165 und 166. Die Oberseiten Fig. 159 a und 160 a zeigen indessen, 
ausser vier auf ahnliche Weise iiber die Fläche ausgebreiteten Tieren, noch 
vier weitere Tiere, in den Zwischenräumen zwischen den vorigen stehend, so
wie vier nach aussen gewandte Tierköpfe auf dem kreuzförmigen Sockel des 
Zentralknopfes. In klarerer Ausformung begegnet man dieser reicheren Tier-
gruppierung auch auf mehreren auf dem schwedischen Festlande gefundenen 
Silberspangen, Fig. 169 und 170, wo ausserdem vier und vier vom Rande aus 
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emporragende Oberteile von Tieren hinzukommen. Die letztgenannten Spången 
laden ihrerseits unmittelbar zu einem Vergleich ein mit dem eigentiimlichen 
Tiergewimmel auf der Basis des Lettchters Fig. 178, der nebst einem zweiten 
solchen in Kremsmiinster, Oberösterreich, aufbewahrt wird. Nach ZIMMERMANN 
sind diese Leuchter enschieden älter als St. Bernwards aus der Zeit um 1000 
herstammenden Leuchter in Hildesheim, Fig. 171, aber auch jtinger als die 
karolingische Zeit, d. h. aller Wahrscheinlichkeit nach aus der ersten Hälfte 
des 10. Jahrhunderts. Diese Datierung scheint wohl vereinbar mit dem, was wir 
gegenwärtig beziiglich der Zeit des Auftretens der zuletzt behandelten schwe
dischen Spången wissen. Die in Fig. 170 abgebildete, stark abgenutzte Spange 
ist nämlich nebst der Spange Fig. 166 und mehreren anderen nordischen Ar
beiten in einem Silberschatz gefunden worden, dessen Niederlegung auf Grund 
zahlreicher kufischer Munzen in die zweite Hälfte der 960:er Jahre öder die 
Zeit kurz danach hat datiert werden können. Von den hier abgebildeten got
ländischen Spången scheint die urspriinglichste, Fig. 167, friihestens aus der 
Mitte des 10. Jahrhunderts herzurilhren. Auch die Spange Fig. 163 känn als 
während des 10. Jahrhunderts hergestellt angesehen werden, während die iibri
gen Dosenspangen höchstens in die Zeit um 1000 herum zurtickgehen. Wenig
stens die Wästergärdaer Spange ist jedoch wahrscheinlich noch etwas jiinger. 

Sämtliche abgebildeten Spången sind Eigentum des Statens Historiska 
Museums in Stockholm mit Ausnahme der Västergärdaer Spange, die von dem 
Museum Gotlands Fornsal in Wisby erworben worden ist. 


