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Till frågan om de ooala spännbucklornas uppkomst. 

Av 

GUNNAR EKHOLM. 

tillskott. 

^edan Montelius på 1870-talet utredde spörsmålet om 
de ovala spännbucklornas typologiska utveckling 
och geografiska fördelning1 ha våra kunskaper om 
denna typserie icke erhållit några mera betydande 

Intressanta bidrag till kännedomen om dessa former 
föreligga dock i iakttagelserna om de varianter av typen, som 
förekomma i Karelen, Ryssland och de baltiska provinserna. 
Särskilt märkas här de livländska lokalformerna, i likhet med 
de karelska karaktäriserade av den skandinaviska djurorna
mentikens ersättande med vegetativa mönster—ett uttryck för 
den orientaliska smakens påverkan2 — samt av de vidlyftiga 
kedjebehängen3. 

Såsom Stjerna framhåller4 har emellertid frågan om upp
komsten av dessa spännen ännu icke erhållit sin lösning. 

1 Om de ovala spännbttcklorna i Kungl. Vitterhets Historie och An
tikvitets Akademiens Månadsblad, Årg. 1873 och 1877. — Montelius ut
talanden om sällsyntheten av dessa former inom det omräde, som utgöres 
av Värmland, Nerke, Västergötland, Dalsland Bohuslän och Smaalenene gälla 
än i dag enligt Ernst Nygren (En bok om Värmland, s. 163). 

2 Arne, La Suéde et iOrient (Archives d'études orientales. Vol. 8), 
s. 101. 

:i Katalog der Ausstellung zum X. archäologischen Kongress in Riga 
1896, s. XXXVII f. 

4 Bidrag till Bornholms befolkningshistoria under järnåldern (Ant. 
Tidskr.. Del. 18: 1), s. 194. 
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Mot Vedels antagande, att de uppstått genom en utveckling 
av däggdjursformade fibulor1, ställer han sig direkt avvisande, 
och beträffande sin egen förslagsvis gjorda hänvisning till 
Lindenschmits Handbuch'1 framhåller han, att man därmed ej 
kommit frågans avgörande närmare. Tillsammans med de 
runda spännena inordnar han därför själv de ovala spänn-
bucklorna under rubriken "självständiga fibulor", d. v. s. fibu
lor, vilkas ursprung icke är med säkerhet konstaterad. 

Stjernas mot Vedel riktade uttalanden ha säkerligen vunnit 
allmän anslutning bland Skandinaviens arkeologer3. Ej heller 
den ovan berörda knappteorien torde emellertid för närvarande 
äga några anhängare. Givetvis behöver detta dock icke inne
bära, att problemet är sä svårlöst, som det negativa resultatet 
av den hittills förda diskussionen låter förmoda. 

I själva verket kan det ifrågasättas, om icke Stjerna själv 
i sitt nämnda arbete i annat sammanhang anvisar den lämp
ligaste vägen att komma till klarhet i denna punkt. På denna 
serie kan nämligen tillämpas ett betraktelsesätt, fullständigt 
analogt med det, som Stjerna anlägger på de runda spänn-
bucklorna4. Då de ovala spännbucklorna visa en ständigt 
stegrad utveckling i storlek, bör prototypen sökas bland ovala 
bronsföremål av dimensioner, mindre än de äldsta spännbuck
lorna. Men på denna väg kommer man ej att, såsom Stjerna 
menar, söka uppslaget bland knappar av- den nämnda arten. 
Till det signalement på den efterlysta prototypen, som ovan 
erhållits genom anslutning till Stjernas uttalanden om de runda 
spännena, måste nämligen nödvändigtvis göras ett tillägg: det 
är ej nog, att föremålet är ovalt, det måste även ha form av 

1 Efterskrift til Bornholms Oldtidsminder og Oldsager (Kjöbenh. 1897), 
s. 92 ff. 

2 Handbuch der deutschen Altertumskunde (Braunschweig 1880—89), 
fig. 312. 

3 I Norges Oldtid (Kristiania 1906), s. 109 ansluter sig dock Gustaf
son till Vedels uppfattning. 

* Anf. arb., s. 185. 
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buckla. Därmed är tydligt, att vi böra rikta blicken icke mot 
knapparna utan mot beslagen. 

Att beslagen spelat en ytterst viktig roll i spännets utveck
lingshistoria är med den största tydlighet klargjort av Stjerna. 
Såsom han framhåller1, utmärker sig smaken under den be
gynnande yngre järnåldern för en utpräglad strävan efter va
riation. Vid sidan av de egentliga, långsamt sig utvecklande 
fibulorna uppstå nu en hel rad nya typer. Detta tillgår van
ligen så, att en del beslag av olika former på baksidan förses 
med nål och nålhållare och sålunda förvandlas till spännen. 

Sedan länge äro framförallt från gotländska gravar från 
äldre romersk järnålder kända påsyningsbeslag i form av små 
bronsbucklor. De förekomma vanligen i stort antal tillsam
mans och ha varit fastade på såväl huvudbonaden som på 
andra ställen av klädedräkten2. Att ur dessa bucklor direkt 
härleda våra ovala spännen låter sig dock ej göra, enär de 
äro till formen runda. Ett nyligen gjort finskt fynd lämnar 
oss emellertid den viktiga upplysningen, att från romersk-go
tisk tid föreligga dylika beslag, som äro ovala. 

I Ketohaka hage, tillhörande Isokylä by i Uskela socken 
(Egentliga Finland) undersöktes av dr Alfred Hackman under 
år 1914 en i flera hänseenden synnerligen märklig grav med 
ett inventarium, till största delen bestående av smycken3. I 
ett lågt, jordblandat röse med bränt lik lågo där ett stort och 
två små tvärslåspännen av nordestländskt ursprung (Tursel-
typ), fragment av minst fem andra fibulor, flera armband av 
brons samt två guldfingerringar, den ena av ormhuvudtyp. 
Bland de övriga mindre föremålen äro särskilt att märka fem 
små bronsbucklor av utseende som fig. 1. Av Hackman sam
manställas dessa med de ovan berörda, från Gotland kända 
runda beslagsbucklorna. 

1 Anf. arb., s. 178 ff. 
2 Almgren, Die ältere Eisenzeit Gotlands, 1 (Stockh. 1914), s. 19 f. 
3 Fyndet beskrivet av Hackman i Finskt Museum, 23 (1916), s. 56 ff. 

(med figurer). 
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Det torde icke kunna betraktas såsom en alltför djärv hy
potes att i bucklor av typ fig. 1 se utgångspunkten för våra 
ovala spännbucklor. Från ett beslag av detta utseende till den 
tidiga spännbucklan fig. 2 är steget icke långt. Ökningen av 
dimensionerna är, såsom ovan framhållits, grunddraget i ut

vecklingsgången inom serien, och vad beträffar hålens 
bortfallande, är detta en direkt följd av övergången 
från påsyningsbeslag till spänne. 

Vid ett närmare skärskådande av vad vi ha oss 
Bronsbuckla Dekant om de ovala spännbucklorna och deras före

slagna prototyp, kunna vi även finna åtskilligt, som 
måste anses bestyrka den här framlagda förklaringen 
av sambandet dem emellan. Vad först beträffar kro

nologien, synes allt gå ganska väl i lås. Av de 
gotländska gravfynden med runda bucklor till
höra visserligen alla fullt säkert daterbara det 
första århundradet e. Kr., men från Schernen i 
Ostpreussen är känt ett liknande fynd, som visat 
sig härröra från Tischlers period C, d. v. s. tiden 
till omkr. 350 e. Kr.1 Det för vårt spörsmål sär
skilt viktiga Isokylä-fyndet åter angives genom 

Fig.2. spännbuckla den där förekommande ormhuvudringen av C-
irän Äshusby, upp- t 2 s å s o m samtidig med den sjaelländska graven 

Varpelev II, som av Montelius sättes till tiden 
omkr. 300 e. Kr.3 Av de ovala spännbucklorna 
är det äldsta daterade exemplaret av Salin funnet 

i en grav vid Äshusby, Norrsunda socken i Uppland4, vilken av 
1 Almgren, anf. arb., s. 20. — 1 fråga om denna daterings riktighet 

för det preussiska samt det något osäkra fyndet från Vallstena pä Gotland 
hänvisar Almgren till framtidens rön. Riktigheten är nu bestyrkt genom 
Isokylä-fyndet. 

2 Hans Hildebrand, Ormhuvttd-ringarne från äldre järnåldern i Må
nadsbladet 1873. 

3 Montelius, Den nordiska järnålderns kronologi (Sv. Fornm. Tidskr., 
Bd 9), s. 256. 

4 Salin, Fornminnen i Uppland undersökta sommaren 1890 i Må
nadsbladet 1890. 

Fornvännen 1918. 6 

land. i i.EfterSalin 
Avb. i Mänadsbl. 
1890, s. 105 och 

Ant. Tidskr., 18: 1 
lig. 132. 
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Stjerna är hänförd till 500-talet1. Tidiga spännen av denna 
art såväl som fynd med buckelformiga påsyningsbeslag äro 
dock ännu så ytterst fåtaliga, att nya fynd kunna väntas ut
fylla den ännu föreliggande luckan mellan 300- och 500-talen'-. 

En bestyrkande omständighet, som kan förtjäna framhållas, 
är vidare det nu allmänt erkända förhållandet, att de ovala 
spännbucklorna äro kvinnosmycken. Därmed överensstämmer 
väl, att de beslag, varur de skola ha utvecklat sig, alltid synas 
härröra från gravar med kvinnliga lik3. Ytterligare ett faktum, 
som väl låter sig förena med den framlagda förklaringen av 
den ovala spännbucklans genesis, är den redan av Montelius 
framhållna östliga utbredningen av denna typ. Detta bör an
ses vara en naturlig följd av dess uppkomst ur former, som 
äro företrädda på andra sidan Östersjön. 

Ett resultat av denna undersökning, som ej direkt berör 
frågan om sättet för detta spännes uppkomst, är iakttagelsen 
om de tidiga formernas utbredning. Utom Uppsverige och 
de därmed i nära förbindelse stående Östersjöprovinserna4 äro 
de hittills med säkerhet endast konstaterade på Öland. Ovill-

1 Anf. arb., s. 261. 
2 Av de i Statens Hist. Mus. befintliga tidiga spännbucklorna kan möj

ligen någon vara äldre än Åshusbygraven. Mindre till dimensionerna är i 
varje fall en av de tvä med inv.-nr 4269 (från gravhög i Djupvik, By socken, 
Dalarna). — Bland andra tidiga former märkas små oornerade bucklor, funna 
av amanuensen Eskil Olsson vid gravundcrsökningar i By socken, Dalarna 
(nr 15468), Lundby, Tierps socken (nr 15618) och Billby, S:t Pers socken, 
Uppland (nr 15174) samt fynden nr 2576 (sannolikt frän Öland) och 12211: B 
(Östveda, Hedesunda socken, Hälsingland). 

3 1 fyndet frän Sojvide, Gotland, fanns dock möjligen en spjutspets 
(Almgren, anf. arb., s. 26); Isokylä-graven synes ha en säker sådan att 
uppvisa (Hackman, anf. arb., s. 58). — Tacitus' utsagor (Oermania XVII), att 
i germanernas morgongåva till hustrun även ingingo spjut ocli svärd kunna 
dock möjligen tyda pä att ej heller de berörda fyndförhällandena behöva 
rubba kvinnogravsteorien. Om andra märkliga fall av sammanblandat man
ligt och kvinnligt gravgods och tolkningen därav se Schetelig, Traces of 
"Sttttee" in Norway during the Viking Age i Saga-Book of the Viking 
Club 1910 och Tallgren i Finskt Museum 22 (1915), s. 53 f. 

4 Aspelin, Antiquités du Nord Finno-ougrien (Helsingfors 1877—84), 
fig. 1832. — Samma spänne återgivet i Rigakatalogen, Taf. 26: 12. 
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korligen för detta tanken till det likartade förhållandet med 
de bekanta hjälmbeslagen i form av ornerade bronsplåtar, 
kända dels från Vendelfynden, dels från Torslunda på Öland. 
I anslutning till Stjernas allmänna betraktelsesätt skulle man 
såsom tillverkningsorten för dessa kunna betrakta Uppland 
och i deras förekomst på Öland se ett arkeologiskt belägg 
på svearnas expansion vid denna tid. Dessa teorier få ett 
visst stöd genom den framhållna utbredningen för de tidiga 
spännbucklorna. Samtidigt utgöra dessa ett gott bevis för 
riktigheten av Stjernas viktiga iakttagelse, att de fornsaksfor-
mer, som under den yngre järnåldern bli de rådande i södra 
och östra Sverige, ha sina prototyper i Uppland och Norrland1. 

1 Svear och götar under folkvandringstiden (Sv. Fornm. Tidskr., 
bd 12), s. 345. 

Spånklädda stenoäggar å romanska kyrkor. 

Av 

ANDERS ROLAND. 

Nom bekant förekommer spån såsom taktäckningsma
terial på våra nordiska stenkyrkor sedan lång tid 
tillbaka. De takstolar, som äro kvar i våra romanska 
kyrkor, äro också så pass klent byggda och av så 

smäckra konstruktioner, att något annat taktäckningsämne än 
spån eller bräder på förvandring näppeligen funnits å dem, 
då de ursprungligen byggdes1. Att takytorna varit spåntäckta, 
är sålunda ett bekant och ovedersägligt faktum. Däremot torde 
det förvåna, att även horisontala väggar av sten varit spanade, 
och det är i sammanhang med detta faktum, som en förut 
oförklarlig konstruktionsdetalj i ett antal svenska kyrkor, kan 
få sin naturliga förklaring. 

En hel grupp av de vestgötska kyrkorna äro byggda av 
sandsten i finhuggna kvadrar med en ytterst noggrann teknik. 

1 Jfr Ekhoff, Svenska stavkyrkor, s. 42 och not pä samma sid. 


