
Svenska spelbräden från vikingatid
Selling, Dagmar
Fornvännen 35, 134-144
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1940_134
Ingår i: samla.raa.se



SVENSKA SPELBRÄDEN FRÅN VIKINGATID 
AV 

D A G M A R S E L L I N G 

V
år kunskap om forntida tidsfördriv är relativt begränsad. 
Ett litterärt belägg för vad som torde ha varit ett slags 
brädspel finnes i det parti av Voluspå, som skildrar åsarnas 
möte på Idavallen efter Ragnarök: 

tjar muno eptir Därefter varda 
undrsamligar de underbara 
gullnar tgflor gyllne tavlorna 
i grasi finnaz i gräset funna 
Ipers i ardaga dem de i urtiden 
attar hofdo. ägt hade.1 

Talrika spelpjäser av olika material, såsom glas, bärnsten, ben, 
horn och hästtänder ha anträffats i gravar, men av de spelbräden, 
som man får antaga i de flesta fall ha kompletterat utrustningen, 
finnas sällan några rester bevarade. I Vimose på Fyen anträffades 
fyra fragment av spelbräden, vilka dateras till tredje århundradet 
e. Kr.2 Spelbräden från vikingatid äro funna i den norska båt
graven i Gokstad3 och i Årby, Rasbokils socken, Uppland, likaledes 
i en båtgrav.4 Det förstnämnda har utskurna ornament och i kan
ten spikhål, det svenska exemplaret är en enkel bräda med en grovt 
inskuren, rektangulär figur. Att vikingatidens spelbräden stundom 
varit vackert arbetade, visar det bräde, som är funnet i Ballinderry 
på Irland.5 

1 Om »gullnar toflor» betecknat bräden eller spelbrickor är ovisst. Se 
B. N e r m a n , The Poetic Edda in the Light of Archicology (Viking So
ciety for Northern Research, Extra Series, Vol. IV, Coventry 1931), sid. 
18 f. Angående forntida brädspel i allmänhet, se J. P e t e r s e n , Bretspil-
let i Norge i förhistorisk tid (Oldtiden, Sserhefte 1914, sid. 75 ff.). 

' C . E n g e l h a r d t , Vimose Fundet, Khvn 1869, sid. 11 och Pl. 3:9—11. 
' N. N i c o l a y s e n , Langskibct fra Gokstad ved Sandefjord, Kria 1882. 

sid. 46 och Pl. VIII: 1. 
4 II. A r b m a n , Båtgrav vid Arby i Rasbokils socken, Uppland (Forn

vännen 1936, sid. 249 ff.); d e n s . , En båtgrav vid Årby i Rasbokils socken 
(Upplands fornminnesförenings tidskrift XLV: 1, 1935, sid. 129 ff.). 

6 H. 0'N e i l l H o n c k e n , A Gaming Board of the Viking Age (Acta 
Archaeologica, Vol. IV, Khvn 1933, sid. 85 ff.). 
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Plan över grav 886 på Björkö. (Teckning av Hj . Stolpe). 
Plan ot grave no. 886 at Björkö. (Drawn by Hj. Stolpe). 
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Det stora fornsaksmaterial, som professor Hjalmar Stolpe på 
1870- och 1880-talet bragte i dagen vid sina gravundersökningar 
på Björkö i Mälaren,0 innehåller helt naturligt en del föremål, vil
kas ursprungliga användning är oklar. Detta är icke minst fallet 
med enkla järnbeslag, som till utseendet ej äro särskilt karakteris
tiska. Men som av det följande framgår, kunna också dylika i gynn
samma fall bidraga till kännedomen om okända eller ofullständigt 
kända fornsaksformer. 

På planritningen till kammargrav 886, en rikt utrustad mans
grav, har Stolpe antecknat tvenne skrin, ett vid skelettets fötter i 
gravens nordöstra hörn (A) och ett i västra delen (B), varjämte 
ytterligare några beslag markeras med C något söder om de före
gående, fig. 1. De numera fragmentariska järnbeslag, som angåvos 
höra till dessa skrin, visade sig vara värda en undersökning. 

För att börja med »skrin A», vilket på gravplanen bildar en när
mast kvadratisk figur, voro de som a, c, e och i betecknade hörnbe
slagen plant rätvinkliga och i genomsnitt 1,5 cm breda, fig. 2. En
dast beslagen c och i äro någorlunda hela. Av de båda övriga åter
stå endast vardera två fragment utan passning sinsemellan. Ar
marna synas ha haft en längd av c:a 7,5 cm. Järnnitar med stora, 
plana huvuden ha fäst dem vid ett underlag av trä. Genom rostens 
inverkan ha träfibrerna bevarats på flera av dem, vilket möjlig
gjort bestämningen av deras ursprungliga användning. Det fram
går, att träfibrerna i samtliga fall gått parallellt med järnbeslagen 
och att träet varit jämnat på båda sidorna om dessa, varför alltså 
järnribborna måste ha suttit på överkanten av en smal list el. dyl. 
Denna form av kantskoning skulle väl i och för sig icke vara di
rekt otänkbar på ett skrin, även om fallet vore enastående i Birka-
materialet. Vad som emellertid gav anledning till en närmare 
granskning av beslagen var att träfibrerna i några fall visade sig 
markera två skikt. Det översta av dessa har haft en tjocklek av 
ungefär 1,1 cm; träfibrerna följa här som nämnt de bandformiga 
beslagen, i det andra skiktet gå de vinkelrätt mot dem. 

Någon möjlighet att på dessa beslag avgöra det undre skiktets 
tjocklek finnes icke. Bland järnfragmenten i gravinventariet mär
kes emellertid också ett beslag, bestående av två bandformiga järn-

6 Docent Holger Arbman, som har materialet från Stolpes undersökningar 
under bearbetning, tackar jag för tillåtelsen att publicera detta ämne. 
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Fig. 2. 
Spelbrädesbeslag i grav 886 på Björkö. (Bokstäverna svara mot gravplanen 

fig. 1. Pilarna beteckna träfibrernas riktning). Skala å / r 
Gärning board mounts in grave no. 886 at Ujörkö. (The letters reler to the gravcplan in 

tig. 1. The arrows indicate the direction ol the grain ol the wood). Scale '/2. 

ribbor, 1,5—1,7 cm breda och sammanhållna av fyra nitar om 3,3 
cm längd, huvudena medräknade. Enligt gravplanen är visserligen 
detta beslag ett av de med C betecknade och alltså anträffat på be-
tydligt avstånd från »skrin A», men såväl bandens bredd som de 
karakteristiska platta nithuvudena gör troligt, att det hör till ett 
oeh samma föremål. Som det visade sig tillhöra ett hörnbeslag med 
samma längd på den bevarade armen, 7,7 cm, som det hela beslaget 
c, måste man antaga, att några av fragmenten till beslagen a eller 
e tillhöra andra partier. Träresterna på detta beslag t, se fig. 2, 
markera tydligt ett övre skikt med fibrerna i ribbans längdriktning 
och ett undre med träet vinkelrätt däremot. Båda dessa skikt ha 
varit av jämnade på en sida, medan på beslagets motsatta sida det 
undre träskiktet synes ha fortsatt. Här kunde alltså icke gärna 
vara fråga om ett vanligt skrin. 

Genom att sammanställa dessa resultat med gravplanen, kunde 
man konstatera, att det kvadratiska föremålet varit en centimeter-
tjock bräda, som haft sidor av ungefär 50 cm längd och varit kan
tad med en list av 1,1 X 1,5 cm bredd, beslagen med järnribbor på 
hörnens översida. Såvitt man nu kan döma, ha dessa beslag icke 
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Fig. 3. 
Spelpjäser av horn, funna i grav 886 på Björkö. Skala l/2-
Gärning piéces ot horn found in grave no. 886 at Björkö. Scalc Vä

va rit ornerade. Att de i likhet med järnbeslag till hästmunderingar 
kunna ha varit belagda med vitmetall är möjligt, men kan icke be
visas. Min misstanke, att det rörde sig om ett spelbräde, bekräftades 
av gravplanen. I mitten av den fyrkant, som hörnbeslagen bildade, 
lågo nämligen 25 spelpjäser av horn samlade i en hög, fig. 3. 

Granskningen av samtliga till graven hörande järnbeslag gav 
följande resultat. De beslag, vilka betecknats såsom tillhörande 
»skrin B», äro av samma bredd som de ovan nämnda, och nitarna, 
som äro fastade i dem, sitta på samma avstånd från varandra, i all
mänhet 2—2,5 cm, som i hörnbeslagen på spelbrädet. Träfibrerna 
på den med q betecknade, fragmentariska järnribban, fig. 2, gå vin
kelrätt mot beslaget. Detta faktum, såväl som det att järnbeslagets 
yttersida helt är täckt av tygrester av samma slags tuskaftade väv
nad som finnes på ytterkanten till hörnbeslaget c, gör sannolikt, 
att det är ett beslag, som suttit på undersidan längs spelbrädets ena 
kant, och att brädet stått på ett tygstycke. Även på den motsatta 
sidan har ett liknande beslag gått; tydligen är underbeslaget på 
ribban t en del av detta. Fragment av en något grövre järnribba 
tycks ha tillhört ett beslag, som gått över undersidans mittparti, 
också den givetvis över tvärträ. De båda underkanterna i träets 
längdriktning ha av allt att döma saknat dylika beslag. En järn-
inärla, som enligt gravplanen låg ungefär mitt på en av spelbrädets 
sidor, får tänkas ha tjänstgjort vid brädets upphängning på en 
vägg. I fig. 4 lämnas en rekonstruktion av detta spelbräde. 

Slutsatsen blir alltså, att tre »skrin» måste utmönstras och ersät
tas med ett spelbräde. Det är svårt att förklara, hur de med B och 
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Fig. 4. 
Bekonstruktion av spelbrädet i grav 886 på Björkö. 

Reconstruction of gärning board in grave no. 886 at Björkö. 

C betecknade beslagen kunnat så fullständigt komma ur läge. Kan
ske har det skett redan innan gravkammaren rasade igen eller vid 
anläggandet av gravar omedelbart intill, kanske först vid utgräv
ningen. Ej heller fragmenten av sköldhandtaget ligga i ursprung
ligt läge. Det är icke vanligt, att Birka-gravplanerna ge anledning 
till invändningar som dessa. I detaljrikedom och noggrannhet 
lämnar dock ej heller denna något övrigt att önska och det är tack 
vare den, som det varit möjligt att med säkerhet komma spelbrädet 
på spåret. 

En följd av denna identifiering blev, att ytterligare några spel
bräden kunde konstateras i Birka-materialet. I grav 624 förekom
ma hörnbeslag av likartad typ. De två, som bevarats i nästan kom
plett skick, ha en bredd av 2 cm och armarna mäta 6,7 och 6 re
spektive 6,5 och 6 cm i längd. Vardera beslaget har varit fästat 
med tre järnnitar eller -spikar med stora, platta huvuden, en i vin
keln, en i varje ände, fig. 5. Några ytterligare beslag ha av allt 
att döma icke funnits. Av planritningen till graven framgår, att 
spelbrädet varit placerat i gravkammarens västra del ovanför den 
dödes huvud, fig. 7. Stolpe har på denna plats skisserat en fyr
kant med 35—40 cm långa sidor och antecknat: »Inom det prickade 
området flera beslag af jern.» Här lågo 25 spelbrickor av horn 
(ytterligare två hittades på andra ställen i graven) och däröver hade 
lagts den ena av de båda sköldar den döde fått med sig. 

Grav 750, en kammargrav med såväl manligt som kvinnligt in
ventarium, vilken innehöll en vacker uppsättning spelpjäser av 
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Fig. 5 (t. v.). 
Spelbrädesbeslag oeh »brodd» ur grav 624 på Björkö. Skala •/«• 

Gärning board mounls and »spikc» from grave no. 624 at Björkö. Scale '/«• 

Fig. 6 (t. h.). 

Spelbrädesbeslag och stift ur grav 581 på Björkö. Skala V2. 
Gärning board mounts and pins from grave no. 581 at Björkö. Scale„Vj. 

(Pilania beteckna träfibrernas riktning. — The arrows indicatc the direction of the gram 
of the wood.) 

glas, hade också haft ett bräde, vars beslag på gravplanen fått be
teckningen »skrin a». Det förefaller ha stått något lutande och när 
graven sedan rasade igen förskjutits, fig. 8. De järnbeslag, 2,2 cm 
breda, som hört till detta spelbräde, äro endast delvis bevarade. 
Bl. a. finnes ett plant, rätvinkligt hörnbeslag, vars armar varit åt
minstone 8,2 cm långa, samt ett stort antal nitar med mer eller min
dre kupiga huvuden. På flera av dem markera träresterna två skikt 
med växlande fiberriktning, det ena c:a 1 cm tjockt, det andra unge
fär 1,5 cm, varför också detta bräde bör ha varit försett med kant
list. Till brädet hör sannolikt också en rektangulär järnplatta, 3,3 
X 3,7 cm, som varit fästad med järnstift i de fyra hörnen och som 
på ena sidan visar längsgående träspår utmed en kant, samt kanske 
även en nästan lika stor skiva av tunn bronsplåt, 3 X 3,3 cm, som 
utmed kanterna och diagonalt över ytan är ornerad med dubbla 
rader av tättställda, korta streck och som med järnstift varit 
fastsatt på ett underlag av trä. Placeringen av dessa båda beslag är 
emellertid nu omöjlig att avgöra. 
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Fig. 7. Fig. 8. 
Fig. 7. 

Detalj av planen över grav 624 på Björkö 
Detail of lhe plan of grave no. 621 at Björkö. 

Fig. 8. 
Detalj av planen över grav 750 på Björkö. 
Detail of the plau of grave na. 750 at Björkö. 

Ett 30-tal järnstift med runda, välvda huvuden, 1,7 cm i diameter, 
saml bandformiga järnbeslag med en bredd av 1,5 cm och en största 
längd av 8—8,8 cm finnas också i den rika mansgraven 581, fig. 6. 
Graven innehåller 28 spelpjäser av hästtänder jämte tre tärningar 
av vanlig vikingatidstyp, också de av hästtand, vilket allt låg i en 
hög intill den döde. Troligen ha de varit nedlagda i en påse av tyg 
eller läder. Något spelbräde är icke markerat på denna gravplan, 
men ett område vid ena långsidan är utmärkt med orden »Jernskrot 
öfversålladt». Att också här funnits ett spelbräde torde icke råda 
något tvivel om. Beslagens karaktär med de längsgående träfibrer
na på undersidan är densamma som i de tidigare nämnda gravarna. 
Brädet tycks ha haft beslag endast i hörnen och stiften med de 
välvda huvudena ha varit inslagna som prydnad direkt i träet. 

I samband med genomgången av spelbrädena framkom även en 
detalj, som icke utesluter, att dessa åtminstone i några fall kunna 
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Fig. 9. 
»Schackbrädet» från grottan Stora Förvar pä Stora Karlsö. Skala Vs-

»The ehess-board» from the cave Stora Förvar on Stora Karlsö. Scale :/i-

ha varit försedda med »fötter». I grav 624 förekomma nämligen 
några järnföremål, vilka likna broddar, men vilkas konstruktion 
skiljer sig från dessa, fig. 5. Medan dylika äro smidda i ett stycke 
och ändarna böjts ihop antingen omkring en skena av järn, som i 
grav 761, eller av trä, eller kanske endast kring den grova läder
rem, som skulle fasthålla dem vid foten, bestå ifrågavarande järn-
dubbar av en rektangulär platta, den största 1,7 X 2,9 cm, som i 
mitten är försedd med en centimeterlång spets; sidostyckena, som 
varit indrivna i trä, äro fastade strax innanför kanten och ha små 
järnplattor nitade på översidan. 

Dessa egendomliga »broddar» äro icke utmärkta på gravplanen 
men förvarades tillsammans med spelbrädesbeslagen och ha sanno
likt blivit anträffade inom samma område. Också i grav 58 finnas 
dylika. Enligt Stolpes plan lågo de i rad utmed ena långsidan av 
graven. Det är möjligt, att det eventuella spelbrädet, som kanske 
bara bestått av en träskiva utan beslag, ställts på kant vid gravgro
pens ena sida och att dess »fötter» vid träets förmultnande kommit 
att ligga i rad. 
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Tro l ig tv i s ha flera B i rka -g rava r än de nu näranda var i t u t ru s 

tade med spelbräden. Kanske ha dessa i al lmänhet beståt t av enkla 

t r ä sk ivor som i Årby-fyndet, kanske h a r man spelat på mera provi

sor i ska bräden, exempelvis som den »kalkfl isa med kol tecknade ru

tor», fig. 9, som Stolpe fann i ett av de övre lagren i g ro t t an Stora 

F ö r v a r på Stora Kar lsö , i samma lager som bl. a. en spelpjäs av 

häst tand.7 

Samtliga de ovan nämnda g r a v a r n a på Björkö, i v i lka res te r av 

spelbräden anträffa ts , da te ras till 900-talet. Om bräden som dessa 

t i l lhört en under v ik inga t iden al lmänt utbredd typ, veta vi icke. I 

en om B i rka -g rava rna e r in rande kammarg rav i Lång tora socken, 

Uppland, h i t tades å r 1933 ett beslag, hopni ta t av två bandformiga 

jä rnr ibbor av 1,8 cm bredd, jämte fragment av ett plant, r ä tv ink l ig t 

l iörnbeslag och andra j ä rnres te r , v i lka förmodades höra till ett 

skrin.8 Avståndet mellan de båda r ibborna är 1,8 cm, alltså obetydligt 

mindre än på beslaget t i grav 886. Eftersom graven var svårt skadad 

genom odling kan ingenting med bestämdhet sägas om beslagens ur

sprungliga inbördes placering. Några av dem anträffades emellertid 

i närheten av en samling spelpjäser, varför det icke behöver vara 

direkt omöjligt, att de tillhört ett spelbräde. Tydliga t räspår finnas 

icke på Långtora-beslaget. 

Y t t e r l i ga re uppgi f te r om det ta s lags spelbräden saknas . Vi veta 

icke hu r de var i t indelade, ej hel ler om de var i t målade i olika fär-

' I brev av den 22 juli 1891 skriver Stolpe från Stora Karlsö: »Gräf-
ningarna gå ganska bra. Jag är nu ånyo uppe i öfre lager i grottans inre 
och fann i går ett stycke Björkö-kam i samma lager der förut den genom
borrade lertrissan, 'schackbrädet' och spclbrickorna hittats.» Fil. lic. Sver
ker Janson har haft vänligheten fästa min uppmärksamhet på detta brev, 
som förvaras i Antikvariskt-topografiska arkivet. Den kalkstensplatta, 
som åsyftas, har i Statens Historiska Museum inv. nr 8983: El. Ytan är 
ungefär 30 X 50 cm och tjockleken 6 cm. Utmed långsidan finnas 13 ru
tor av 3 X 3 cm storlek; kortsidan, som tydligen är avslagen, har 9 ru
tor i rad. 

8 H. A r b m a n , En kammargrav från vikingatiden vid Långtora, Upp
land (Fornvännen 1936, sid. 89 ff.). 

— I grav IX på gravfältet vid Vendels kyrka i Uppland anträffade Hj. 
Stolpe rester av bandformiga järnbeslag samt, delvis fastsittande i dom, 
cn mängd järnstift med stora välvda huvuden, jfr II j . S t o 1 p e - T. J. 
A r n e , Graffältet vid Vendel, Stockholm 1912, sid. 37 sp. 1 och Pl. L. På 
gravplanen bilda dessa stift en rektangel av ungefär 45 cm längd och 30 
cm bredd {Wi resp. 1 fot), vilken innehåller cn iimbarhank och en järn
ring. Don ansågs representera ett träskrin. Järnbanden av 2 em bredd, 
samtliga med längsgående träfibrer på undersidan, utesluta icke möjlig
heten, att också här föreligger ett spelbräde. Spelpjäserna, 20 stycken av 
ben, ligga på motsatt sida av båten. 
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ger eller prydda med i t räet u t s k u r n a ornament som det i r ländska 

spelbrädet eller som brädet i Gokstad-fyndet. Med uppmärksamhe

ten r ik tad på fragment av ovan ski ldrad art , som kanske l igga obe

aktade i muse isaml ingar eller komma i dagen vid framtida u tg räv 

ningar , skal l man dock kanske så småningom kunna få svar på frå

gan, hur v i k i n g a r n a s spelbräden tett s ig också på den yta, var t i l l 

vi nu endast känna g ränse rna . 

S U M M A R Y 

D A G M A R S E L L 1 N G : Siredish Gärning Boards f rom the Viking Äge. 

Prehistoric gaming boards are rare in Swedish finds. The only one 
known of hithorto originates from the boat-grave in Arby, Kasbokil 
parish, Uppland, and dates from the early Viking Age. 

In some of the many graves at Björkö in Lake Mälaren which Pro
fessor Hj. Stolpe exaininod in the 1870's and 1880's, simple iron mounts 
of the form shown in figs. 2, 5, 6, wore met with, which have earlier 
been thought to have belonged to caskets. An examination has indieated 
that they were mounted on gaming boards. The interpretation has been 
rendered possible principal ly thanks to the romains of wood, preserved 
by rust, which were found on several of thom, and which show two 
layors, one from a (roetangular) board about 1 cm. thiek, the other an 
edging fixed on to it, of about 1 X 1,5 cm. in section, whieh had had iron 
mounts at the eorners. The remains of wood are best preserved on the 
fragments of mounts in grave no. 886 and are the basis for the recon
struction, fig. 4. Stolpe's detailed grnve-plans remove any doubt about 
the correctness of this interpretation, the piéces in graves nos. 624, 750 
and 886 lying just within the area delimitcd by the mounts in question, 
as appears from figs. 1, 7 and 8. As far as ean be judged, the boards 
were practically square, and the sides about 35—50 cm. long. In grave 
no. 581 there is certainly no direct marking on the grave-plan, but the 
mounts belonging to the grave-furniture are of the same type as those 
mentioned above. In this case the piéces lay in a pile besido tho body, 
and were probably originally contained in a bag of material or leather. 

Tho graves in whieh similar gaming boards have been met with are 
among the richest in Birka, and all consist of large wooden ehambers 
construeted in shafts, in which the dead were laid with magnificent 
appointments. They can all be dated to the lOth century. Graves nos. 581, 
624 and 886 are men's graves, grave no. 750 is a double grave, in whieh 
a man and a woman woro buried. 

The fact that the occurrence of gaming boards cannot be proved in 
many of the Birka graves in whieh there were gaming piéces, may per
haps be explained on the assumption that tho boards had no mounts, 
as was the case with the board in the Arby find, and consequently, as 
wood has been preserved only to a very small extent in the graves at 
Björkö, have not left any traces behind them. An indication that more 
provisional boards were used is the limcstone slab with primitive checker-
ing on it, fig. 9, whieh Stolpe found when exeavating the cave Stora 
Förvar on Stora Karlsö off the west coast of Gotland, and whieh he 
considered to be a gaming board. Judging from other finds which were 
mot with in the same stratura as this stone, it bclongs to the Viking Age, 
or possibly to the early Middle Ages. 


