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ABSTRACT
This essay concerns ring brooches in Lund from late Viking age and the Middle ages, 10th to 16th 

century. The purpose is first and foremost to typologize the ring brooches and to investigate the 
similarities and differences between them. Moreover, this essay investigate why the brooches 
change in form and decoration over the period of time and what these changes can disclose about 
Lund and how it contradicts from other places in northern Europe. 
     Initially, the ring brooches from Lund are typologized and put into a chronological order where 
the divided subgroups in the material are dated with brooches from both Lund and other places in 
northern Europe. Ring brooches from Denmark, Norway, Gotland and other places in northern 
Europe are compared with the material from Lund to observe similarities and differences. 
     In this essay, three major observations have been made concerning the ring brooches from Lund. 
The first observation concerns when the ring brooches change from open to closed rings in the 
12/13th century, secondly that the category closed rings contains a lot of different types, some of 
them found during a long period of time and in great numbers, and thirdly that the distribution of 
open and closed rings are different, where the closed ones are found throughout northern Europe. 
     Finally, these observations are connected to the process of standardization and Europeanisation 
during the Middle ages. Some of the ring brooches are mass-produced and some of them could 
symbolize an individualistic identity. The material shows that Lund possibly is part of a greater 
European culture in an early point, where new material culture and the new medieval society are 
quickly accepted. 
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1.0 Inledning

1.1 Ringspännen i Lund

Ringspännet var ett vanligt dräktföremål under vikingatid och medeltid, möjligtvis till och med 
även ett av de vanligaste (Gustin 2004: 207). Utseendet på ringspännet förändrades dock med tiden, 
men funktionen att bära upp och hålla samman olika klädesplagg förblev densamma. De satt ofta på 
mantlar eller i sprundet på halsen, både på manliga och kvinnliga klädnader. Dräkten och 
dräktföremål har länge ansetts uttrycka någon form av identitet för individen som bar det. Det är ett 
instrument genom vilket en individ kan uttrycka social identitet och förmedla det vidare till 
personer i sin omgivning (Gustin 2004: 207). Klädedräkten och dräktföremålen kan uppvisa och 
förstärka identiteter som till exempel social tillhörighet och status, ålder, kön eller religion. Till 
detta brukar också social grupptillhörighet och etnicitet anknytas (Højmark Jensen 2005: 7). 
Ringspännet användes över nästan hela norra Europa och flera studier från olika platser och 
perioder har gjorts. 
     En plats där ringspännena dock aldrig blivit studerade i sin helhet är den medeltida staden Lund i 
västra Skåne. Lund grundades vid slutet av 900-talet, troligtvis på initiativ av Danmarks kung. Det 
var en snabbt växande stad som relativt fort fick en urban karaktär. Lund var under äldre medeltid 
ett centrum för handel och hantverk. Under 1300-talet uppfördes flera nya städer vilket bidrog till 
att Lund förlorade sin roll som politiskt och ekonomiskt centrum. Lund var dock under hela 
medeltiden ett kyrkligt centrum (Carelli 2012: 43, 103, 221, 369, 445). Kan studier av dessa 
spännen säga något om Lund och vilka kontakter som fanns där? Ser materialet annorlunda ut på 
andra platser i norra Europa? Hur har dräktföremålen sett ut i Lund under medeltiden? I denna 
uppsats kommer ringspännena från Lunds sena vikingatid och medeltid att studeras i ett försök att 
se variationer, skillnader och likheter i materialet.  

1.2 Syfte och problemformulering

I denna uppsats kommer ringspännena från Lund att studeras, vilket är ett material som tidigare inte 
undersökts i sin helhet. Syftet är att ta reda på vilka typer av ringspännen det finns i Lund och att 
jämföra materialet med andra platser, både för att se geografiska skillnader och likheter men även 
för att se brytpunkter och förändringar bland dräktspännena. I ett första steg kommer ringspännena 
därför att typologiseras och sättas in i en kronologi för att få en överblick av förändringarna över 
tid. Finns det typer som försvinner och vilka är det då som tillkommer? Frågan är också om 
frekvensen av vissa typer ökar eller minskar, och vad detta i så fall beror på. Vilka är orsakerna till 
att det finns många spännen av en typ men färre av en annan? Vissa typer kanske var vanligare 
under sen vikingatid och medeltid. Variationer i materialet är något som kommer diskuteras och 
vara betydelsefullt i uppsatsen. Är det en massproduktion av enkla typer, eller finns det en stor 
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variationsbredd hos ringspännena? Variationerna i materialet kan visa på vad de har symboliserat 
och ge svar på samhällsorienterade frågor, då de till exempel kan visa på individuella val eller att 
gruppidentiteten varit viktigare. I nästa steg återkopplas denna information till ett större socialt 
perspektiv. Här är det intressant att kontrastera spännena mot andra kategorier av dräktspännen som 
har återfunnits i Lund för att få en helhetsbild av dräktföremålen under perioden. Det är viktigt att 
efter en detaljerad studie av ringspännena lyfta blicken och sätta in dem i ett större perspektiv. 
Jämförelser och förändringar är något som kommer fokuseras på i denna uppsats, genom att jämföra 
dem med andra spännen, material på andra platser, att se förändringar i materialet i sig och att 
försöka komma åt geografiska skillnader och likheter. Vad finns det för skillnader och likheter 
mellan olika platser i Norden, exempelvis Gotland och Danmark? Om materialet ser annorlunda ut 
på andra platser, har detta att göra med vilken tradition en plats hade och vilka kulturella möten och 
kontakter som fanns där? Vad kan materialet säga om respektive plats, och hur skiljer de sig åt? Den 
medeltida staden Lund och Skåne ligger i något av en gränsmark mellan kontinenten och 
Skandinavien. Syns detta i materialet? Kan man urskilja att Lund ligger mellan två traditioner för 
ringspännen? Dessa retoriska frågorna ovan kommer besvaras i den löpande texten, medan de tre 
huvudsakliga frågeställningarna nedan besvaras i slutsatsen. 

Frågeställningar:

• Hur har ringspännena förändrats över tid i Lund under sen vikingatid och medeltid? 
• Vilka typer försvinner och vilka andra dyker upp? Varför kommer det nya former? Vad beror 

förändringarna på? 
• Vad kan materialet säga om Lunds kulturella tillhörighet, i ett Skåne som ligger i södra 

Norden, nästan på gränsen till kontinenten, och om hur samhället såg ut? Hur skiljer sig 
detta från andra platser i Norden, till exempel Gotland och nutida Danmark?  
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1.3 Kontext

Ringspännena som studeras i denna uppsats har alla återfunnits i den medeltida staden Lund. Lund 
grundades omkring år 990 under Sven Tveskäggs regeringstid, troligtvis som en central ort i det 
danska Skåne. Staden tog över den vikingatida centralplatsen Uppåkras plats i landskapet och blev 
snart både ett politiskt och religiöst centrum. Lund anses ha några av de tidigaste träkyrkorna och 
även den första stenkyrkan, Trinitatskyrkan, i Skåne. Danmarks starka kontakt med England 
påverkade och influerade Lund mycket, till exempel kom många av de tidigaste biskoparna från 
England (Cinthio 2002: 21-23, 26-28). I Lund pågick även tidigt myntning och den tidiga 
befolkningen anses ha varit tjänstemän till kungen. I början var Lunds bebyggelse relativt liten, med 
en kungsgård som centrum, men redan 1020 omstruktureras staden och fick en reglerad stadsplan 
(Carelli 2012: 43). Redan från början fanns det en stor närvaro av främmande människor, däribland 
främst anglosaxer/angloskandinaver, slaver och personer från det tysk-romerska området. Detta 
möte syns tydligt i det arkeologiska materialet där enklare smycken och vardagskeramik visar på att 
främlingar både besökt staden som handelsmän och även bott där. Den anglosaxiska och slaviska 
kontakten var dock kortvarig och närvaron av det arkeologiska materialet tunnas ut i skiftet mellan 
1000- och 1100-talet (Roslund 2012: 303-304, 309). 
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Figur 1: Karta över norra Europa där ringspännena är spridda. Kartan visar områden och platser  
som nämns i texten. Karta hämtad från Wikimedia Commons. (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Blank_political_map_Europe_in_2008_WF_(with_Kosovo).svg?uselang=sv. 17-01-02)



     Anders Andrén anser att Lund hade som mest inflytande och status under äldre medeltid. På 
1100-talet expanderade staden kraftigt och domkyrkan tillsammans med 19 nya kyrkor började 
byggas. På 1100-talet blev Lund även ett ärkestift vilket bidrog till att staden blev en central plats 
för kungen och kyrkan (Andrén 1980: 6, 13, 86). Under 1000- och 1100-talet utökades handeln mer 
och hantverksbodar uppfördes utmed gator och torg. Köpmän och hantverkare koncentrerades 
därmed till en plats som kan ha lett till en mer allmän försäljning av varor (Cinthio 2002: 29, 128). 
De flesta människorna höll på med handel eller hantverk och Lund kunde ses som ett regionalt 
centrum för handel. Bebyggelsen i Lund förtätades och tomterna blev mindre samtidigt som 
befolkningen ökade (Carelli 2012: 103, 221). 
     Peter Carelli använder tre ord för att beskriva utvecklingen av Lund under äldre medeltid; 
individualisering, privatisering och kommersialisering. Privat och enskilt ägande blev under 
perioden 1000- till 1300-tal normen. Kommersialiseringen av varor och handel utvecklades också 
under denna period. Detta är också något som Carelli anser skedde i hela Västeuropa och 
förändringarna var samtida. De förändrade uppfattningarna och förändringsviljan stämmer in på 
hela den västeuropeiska kulturens utveckling under framförallt 1100-talet. Carelli anser att detta var 
starten på ett kapitalistiskt tänkande där varje individ får klara sig själv och där samhället blir mer 
kommersialiserat. Man började nu få en chans att påverka sin egen livsstil på individnivå (Carelli 
2001: 372-373, 384). 
     Under 1300-talet och framåt förlorade Lund allt mer status som ett politiskt och ekonomiskt 
centrum. Under 1300-talet anses Malmö ekonomiskt viktigare och myntningen flyttades på slutet av 
århundradet till Malmö (Andrén 1980: 6, 18). I Lund fanns under hela medeltiden en tydlig 
koppling till det tysk-romerska riket, mycket på grund av kyrkan. Kontakten var enligt Mats 
Roslund lika utbredd som den anglosaxiska. Skriftliga källor talar om att tyska köpmän besökt 
staden och att flera tysktalande människor bott i Lund. Även smycken som var vanliga i tyska 
områden återfinns. Roslund kopplar dessa kontakter under 1300- och 1400-talet till Hansan, i vilken 
Lund haft en central roll, där föremål som tydligt kan kopplas med Hansans utbredning återfinns i 
Lund (Roslund 2012: 305-309). Ekonomiska svårigheter i Danmark under 1300-talet ledde till att 
nästan hela Skåne blev pantsatt. Lund var dock fortfarande kvar som ett kyrkligt centrum och 
ärkesäte under hela medeltiden. I och med reformationen och den lutherska tron förlorade Lund 
1536 även sin roll som ärkesäte (Carelli 2012: 313, 369, 445).

1.4 Forskningshistorik

Ringspännen har studerats från många olika platser i Nordeuropa av ett flertal forskare. Fokus 
ligger antingen på de vikingatida eller de medeltida spännena. Några av de större verken är skrivna 
av Anders Carlsson, vikingatida ringspännen från Gotland, Mette Højmark Jensen, medeltida 
ringspännen från Danmark, Zanette Glørstad, vikingatida ringspännen från Norge och Mary B. 
Deevy, medeltida ringspännen från Irland. Dessa fyra typologiserar spännena och delar in dem i 
kronologier. Det gemensamma draget i dessa studier är att frågeställningarna ofta handlar om 
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funktion och symbolik, där man vill ta reda på hur spännena har burits, vem som har burit dem och 
vilken symbolisk innebörd de hade. De studerar även vilka andra geografiska platser liknande 
spännen har återfunnits på. Något som också kan iakttas är att det ofta är första försöket att 
dokumentera och sammanställa spännena från respektive område. De studier som tas upp i denna 
uppsats är endast ett urval av forskningen om ringspännen, då varken tid eller plats finns till att göra 
en större forskningshistorisk genomgång. För en mer genomgående historik hänvisar jag till 
Carlssons och Højmark Jensens studier (Carlsson 1988: 7-10; Højmark Jensen 2005: 9-11). 
     Anders Carlsson går i sin bok Vikingatida ringspännen från Gotland: Text och katalog (Carlsson 
1988) igenom 1363 ringspännen från Gotland under 800- 1150-tal. Störst fokus ligger på att 
periodindela spännena och skapa en katalog över fynden, då dessa ringspännen var opublicerade sen 
tidigare. Carlssons studerar hur ringspännena förändras över tid, till exempel hur frekvensen av 
olika typer ser ut, om fyndkontexten förändras, om gravarna ringspännena återfinns i förändras, 
vem som bar dem och hur många en individ bar. Materialet delas upp i olika typer och elementen 
som ligger till grund för Carlssons typologi är bland annat ändknopparnas utformning, tvärsnittet 
och diametern på spännena (Carlsson 1988: 7, 12-15). Typologin som Carlsson utformar i sin 
avhandling kommer att ligga till grund för den typindelning som kommer genomföras på spännena 
från Lund. Det kan även ses som en utveckling och fortsättning av Carlssons typologi och 
benämningar. På så sätt är detta ett viktigt referensverk för att studiet av Lunds material skulle vara 
möjligt. 
     Mette Højmark Jensen har istället studerat de medeltida ringspännena från Danmark i 
Middelalderlige ringspænder i det nuværende Danmark: typologi og datering, fundforhold og  
kontekster, funktion og symbolik (Højmark Jensen 2005). Hon går igenom 197 spännen som hon 
inhämtat från flera olika museer runt om i Danmark. Studiens fokus är liksom Carlssons först och 
främst att typologisera och utforma en fyndkatalog. Højmark Jensen studerar också hur de har 
använts praktiskt, vilka symboliska innebörder spännena haft och vilken geografisk och social 
spridning de hade. Hennes typologi grundar sig först och främst i spännets utformning, till exempel 
cirkulärt eller hjärtformat, och i andra hand på dekorationen på spännet (Højmark Jensen 2005: 7, 
16, 19-20). Även denna studie kommer vara ett viktigt referensverk för de medeltida spännena då 
Carlsson inte studerar dem i sin avhandling. 
     Zanette Glørstads studie berör en tid som är lite tidig för denna uppsats (800-950-tal) då Lund 
inte grundades förrän i slutet av 900-talet. Dock är det ett viktigt verk att nämna för studier av 
vikingatida ringspännen, och kan visa på kontraster inom Skandinavien. Glørstad anser nämligen att 
det norska materialet skiljer sig från övrigt nordeuropeiskt från samma tid, då det återfinns fler 
varianter och typer i olika kontexter. Studien innehåller 191 spännen som både är importerade och 
kopierade från västliga och östliga områden, där majoriteten härstammar från västliga områden. 
Glørstad redogör för vilka typer det finns, dess kronologi och redogör sedan för vilken fyndkontext 
de är återfunna i. Målsättningen med avhandlingen är bland annat att försöka förstå vad spännena 
betydde, vilken symbolik de bar på, om kvinnor eller män bar dem, hur de brukades, och hon 
diskuterar huruvida spännena är politiska symboler i samband med Norges västliga kontakter med 
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Irland under vikingatiden. Glørstad sätter samman ringspännena med bruket och symboliken av 
manteln under vikingatid, då hon menar att ringspännen användes på mantlar burna av män 
(Glørstad 2010: 2-3, 16-17). 
     Även utanför Skandinavien har ringspännen från både vikingatid och medeltid studerats. Ett 
exempel på studier över västliga Nordeuropa är Mary B. Deevys bok Medieval ring brooches in  
Ireland: a study of jewellery, dress and society (Deevy 1998). Deevy går igenom 140 ringspännen 
från Irlands medeltid där hon gör en typologi och kronologi över spännena. Trots att materialet på 
Irland och från Danmark liknar varandra i stora delar har Deevy och Højmark Jensen gjort två olika 
typologier över liknande ringspännen. I studien undersöks vilka olika typer av ringspännen det finns 
från Irland i syfte att få information om det irländska samhället. Utöver detta studerar Deevy 
proveniens, i vilken kontext de återfunnits, hur de bars upp, av vem de bars och symboliken de kan 
ha burit på (Deevy 1998: 1-9, 72-73). Här dyker en väldigt intressant och viktig fråga upp: påverkar 
metoderna resultatet? Kommer man få olika resultat beroende på vilken metod och typindelning 
man använder sig av? Detta kommer diskuteras mer i kapitlet 3.0 Diskussion. 
     Utöver dessa fyra finns det flera andra studier över en specifik typ av spänne eller från en 
specifik plats. Dessa studier kommer användas både till att återfinna paralleller med spännena från 
Lund och som hjälp vid dateringen. Ingrid Gustin har gjort en grundlig studie av de facetterade 
spännena. Hennes avhandling handlar om varuutbytet och hur det fungerade under vikingatiden. 
Hon fokuserar på att studera de kubooktaediska vikterna och föremål som har liknande ornamentik. 
I detta material identifierade Gustin flera hundra spännen från Gotland, Finland, Baltikum, Birka 
och Ryssland. Gustin fokuserar på var de har funnits och vilken symbolik de har haft tillsammans 
med vikter och föremål som har kubooktaedisk ornamentik (Gustin 2004: 44, 143, 220-222). Ingo 
Heindel har också studerat specifika spännen, nämligen Ave-Maria-schnallen och spännen med 
handslagsmotiv. Heindel identifierade ungefär hundra spännen från stora delar av östra Europa, där 
han dokumenterar, beskriver och daterar dem. Han använder sig både av spännen som har 
återfunnits i daterade kontexter men även av dateringar av dekoren och inskrifterna på spännena 
(Heindel 1986). Heindel har också genomfört en annan studie om ringspännen från västslaviska 
områden under medeltiden. Likväl i denna studie återfinner Heindel paralleller till sina egna 
spännen, daterar dem och försöker se när typerna brukats (Heindel 1989). Michel Müller-Wille och 
Harry Thålin har studerat gravfynd från specifika platser, nämligen Thumby-Bienebek respektive 
Birka, båda från vikingatiden. Dessa två har i likhet med Heindel och Gustin försökt återfinna 
paralleller till sina egna spännen och datera dem (Thålin 1984; Müller-Wille 1987). Sven Spiong 
och Heiki Valk har istället studerat ringspännen från två specifika områden, där Spiong inventerat 
spännen från hela Centraleuropa under 800- till slutet av 1200-talet och Valk från Estland under 
medeltiden. Även här dateras spännena och paralleller återfinns till dem (Spiong 2000; Valk 1999). 
Lyuba Prokovskaya har studerat ringspännen från det medeltida Novgorod, för att se vilka kontakter 
och främlingar man kan spåra i den arkeologiska materialet. Prokovskaya identifierar 176 öppna 
ringar där den största typen har upprullade ändar. Spännena dateras och studeras utifrån vilka 
platser och folk de kom ifrån (Prokovskaya 2001). 
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     Tendensen som kan iakttas i den tidigare forskningen är att typologin och kronologin ofta står i 
fokus och att de sociala och kulturella frågeställningarna kommer i andra hand. Detta är något som 
är nödvändigt eftersom man inte kan ställa några vidare frågor utan material. Forskningens fokus 
och syfte verkar först och främst vara att dokumentera och analysera spännena, för att sedan ställa 
frågor som ofta handlar om kopplingar till samhälleliga aspekter. En genomgående fråga i 
forskningen är hur man bar och vem som bar ringspännena. Den stora kontrasten mellan denna 
uppsats och tidigare forskning är att både spännen från vikingatid och medeltid kommer studeras 
som en utveckling över tid av kategorin ringspänne, istället för, som i tidigare forskning, att dela 
upp spännena mellan de båda perioderna. I denna uppsats kommer även fokus ligga på kontraster, 
jämförelser och brytningar i tid, både med andra platser men också med andra typer av 
dräktspännen, vilket är något som tidigare forskning inte lagt stor fokus på. 

1.5 Teoretiska utgångspunkter

1.5.1 Materiell kultur – kontext och förändring 

Kontext har sedan länge varit ett vedertaget och viktigt begrepp i arkeologiska studier. Utan 
kontexter och sammanhang står arkeologer hjälplösa vid studier av materiell kultur. Den materiella 
kulturen behöver kontexter för att kunna sättas in i ett sammanhang och kunna tolkas, men också 
för att få ordning i det arkeologiska materialet vi har att tillgå. Det är i alla studier av materiell 
kultur viktigt att förstå att ett föremåls kontexter och mening förändras under vägen. Det gäller även 
i denna uppsats, då förändringar och brytpunkter i spännenas utformning är av största relevans, men 
också kontexten där studier av liknande spännen är väsentligt. 
     Först och främst vill jag ta upp begreppet ett föremåls biografi, då detta är något jag anser viktigt 
att vara medveten om vid alla studier av materiell kultur, och framförallt mobil materiell kultur. Ett 
föremåls biografi kan förklaras som ett föremåls livshistoria, från födsel (produktion) till död (där 
arkeologer återfinner dem). Hans Peter Hahn och Hadas Weiss anser att kulturella artefakter 
ständigt är i förändring och står aldrig still. Föremål är flyttbara ting som gör att de oftast har haft 
flera olika kontexter under dess livstid. När kontexten förändras gör också uppfattningen om och 
meningen hos ett föremål det. Förändringen av kontexten kan även innebära att föremålet får ett 
annat användningsområde (Hahn & Weiss 2013: 9). Här vill jag belysa denna teori med ett bra 
exempel från Helle Vandkildes studie om relationen mellan form, funktion och kontext. Exemplet 
handlar om europeiskt porslin som för européer har ett självklart användningsområde, men kanske 
inte lika självklart i nya kontexter. När den lokala befolkningen i höglandet på Nya Guinea 1930 
fick tag på porslinsskålar användes dessa istället som en kroppsdekoration för män, och fick i denna 
kontext ett stort värde. Porslinet fick både en helt ny mening och nytt användningsområde 
(Vandkilde 2000: 29). Detta exempel visar på en ganska radikal förändring av synen på ett föremål, 
en förändring som inte kommer vara lika drastisk hos ringspännena, men visar på hur funktion och 
mening kan förändras totalt under ett föremåls livstid.
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     Hahn och Weiss belyser ett problem som man behöver vara medveten om i studier av materiell 
kultur. När arkeologer återfinner föremålet i jorden är det kontexten som föremålet befann sig i sist, 
alltså vid slutet av dess livstid. Innan detta kan föremålet ha varit i helt andra kontexter på andra 
platser och haft andra symboliska innebörder. På grund av detta använder Hahn och Weiss 
begreppet, itineraries of things, som jag översätter med ett föremåls resväg. De anser att resvägen 
och symboliken för ett föremål inte är linjärt utan förändringen av kontexten kan ta olika vägar och 
har inte bestämda mål. Ett objekt som först kanske haft ett högt värde i pris kan vid ett senare 
tillfälle istället vara ett personligt föremål som var ovärderligt för ägaren. Förändringar kan innebära 
att föremålets värde höjs (till exempel som för Vandkildes porslin), förbli oförändrat eller klassas 
som skräp. Ett föremåls liv är inte linjärt och att använda begreppet resväg visar därför hur 
föränderliga föremål är (Hahn och Weiss 2013: 11-15, 21-25). Ett föremål kan förändras både 
genom att fysiskt förflyttas till en annan kontext eller genom att formen ändras. Funktionen, 
symboliken och värdet på föremålet är därför ständigt i rörelse. Ett föremål som flyttas fysiskt kan 
både ha kvar bitar av den gamla identiteten och nytillkomna. Identiteten kan förändras i en ny 
kontext medan delar av funktionen och symboliken behålles. Den materiella kulturen har därför inte 
någon bestämd identitet, utan identiteten beror på kontexten (Vandkilde 2000: 28-32). 
     Förändringar i kontext och form kan ses i ringspännenas utveckling över tid, inte minst i 
förändringen från de vikingatida till de medeltida spännena. Men varför förändras formen och stilen 
på spännena? Vad är det man har velat uttrycka med dem, vilken symbolik kan de ha förmedlat?

1.5.2 Stil, form och förändring 

Vandkilde har skrivit om relationen mellan form, funktion, symbolik och kontext. Hon anser att 
utseendet, funktionen och symboliken är kontextbaserat, men att de inte är direkt kopplade till 
varandra. En viss form kan innebära många olika funktioner medan flera olika former kan användas 
till en funktion. Olika föremål har olika utseende runt om i världen men fortfarande samma 
funktion, till exempel en stol. Ett föremål kan både ha en praktisk funktion, social funktion (så som 
uppvisning av status, ålder eller yrke) och en symbolisk mening, där separata delar av ett föremål 
kan indikera olika saker, det vill säga en form bidrar inte till en funktion eller mening. Genom den 
materiella kulturen förmedlas identiteter som både kan vara en spegling av verkligheten eller vara 
ett sätt att manipulera betraktaren och förmedla något som inte stämmer överens med verkligheten 
(Vandkilde 2000: 13-15, 21-22). Samma sak gäller ringspännena, då de har olika utseende men 
samma funktion. Utseendet handlar både om form och stil, en relation som har debatterats sedan 
1970-talet. Avsikten i detta avsnitt är inte att redogöra för debatten utan belysa viktiga begrepp och 
utgångspunkter vid studier av stil, form och symbolik i förändring, och synvinklar som kommer 
användas i denna uppsats. 
     Gustin anser att stil är något som kan bidra till en kommunikation mellan grupper och individer 
(Gustin 2004: 52). I likhet med detta definierade Polly Wiessner redan tidigt att stil är allmänt 
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vedertagen variation i den materiella kulturen som förmedlar olika typer av identitet. Hon anser 
också att stil och identitet påverkas av jämförelser mellan skillnader och likheter i det sociala livet 
(Wiessner 1983: 256-257). Enligt Roslund avslöjar stilen i vilken social kontext som föremålet 
producerades, började sin livstid. När man ska försöka beskriva en stil sker ett urval av de viktigaste 
elementen som anses bära upp mening för betraktaren. Detta urval är subjektivt och upp till 
betraktaren att göra. För att en kulturell identitet ska kunna överföras till en annan grupp måste 
dessa två parter ha en positiv inställning till varandra  (Roslund 2001: 77, 80). Stil är på så sätt ett 
medel med vilket en individ kan uttrycka identiteter och kommunicera tillhörighet.
     Två begrepp som Wiessner använder när hon beskriver olika typer av stilar är emblematisk och 
assertorisk stil. Emblematisk stil har en markant referens och förmedlar ett klart budskap om 
identitet till mottagaren. Wiessner tar upp exemplet flaggor och menar på att denna typ av stil ofta 
bär budskap om en grupps identitet. Assertorisk stil handlar istället om en individs identitet och 
förmedlar information om en individ till mottagarna. Assertorisk stil kan användas för att sticka ut 
från en grupp och markera vem personen är som bär upp stilen. Wiessner anser att den assertoriska 
stilen kan förändras med tiden då det kommer nya sätt att uttrycka sig på och individens behov av 
att uttrycka något. Med denna typ av stil kan en individ välja hur man vill uttrycka sig, medan den 
emblematiska används för att uttrycka kollektiv grupptillhörighet med ett symboliskt objekt. 
Wiessner tar dock upp exemplet klädedräkten och dräktföremål genom vilket hon anser att båda 
typer av stilar kan uppvisas på samma gång. Om klädedräkten uttrycker till exempel ett etniskt 
ursprung (emblematisk stil) kan detaljer förmedla personliga identiteter (assertorisk stil) och val 
(Wiessner 1983: 257-259). Med tanke på klädedräkten och dräktföremålen, som denna uppsats 
handlar om, anser både Gustin och Magdalena Naum att dessa varit viktiga för att en individ ska 
kunna skapa och förändra sin identitet. Gustin påpekar också att den är viktig i förmedlingen av en 
individs identitet. Hon anser att ringspännet var ett av de vanligaste dräktspännena under 
vikingatiden, och på så sätt borde de också varit viktiga i att uttrycka personlig identitet eller en 
grupptillhörighet (Gustin 2004: 207; Naum 2008: 148).
     Dessa tankar och begrepp ligger till grund för att förstå ringspännena från Lund och varför de 
har förändrats. Materiell kultur och stil förändras ständigt och det är viktigt att förstå de 
bakomliggande orsakerna till dessa. Även kontexten är betydelsefull för att överhuvudtaget förstå 
varför spännena ser ut som de gör. Det är dock väsentligt att komma ihåg att en kontext inte 
behöver handla om i vilket kulturlager spännena återfunnits i, utan även om vilka ideologier som 
var rådande under tiden spännena brukades och hur samhället och kulturella kontakter såg ut. Stilen 
och den identitet som spännena förmedlar kan både vara ideologisk och samhällelig (emblematisk 
stil), uttrycka en gruppidentitet eller en personlig identitet (assertorisk stil). 
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1.6 Metod och material

1.6.1 Definition 

Innan någon djupare diskussion förs om ringspännen är det viktigt att definiera materialet. Vad är 
egentligen ett ringspänne? Flera forskare har genom åren definierat detta på olika sätt. Højmark 
Jensen sätter samman flera olika forskares definitioner till en egen. Hon definierar ringspännen som 
en sluten metallbygel med öppning i mitten, där nålen är fastsatt i bygeln. Spännet är oftast cirkulärt 
men kan även ha flera andra former. Højmark Jensen anser att definitionen var användbar både för 
att skilja ringspännena från andra cirkulära spännen och från spännen med en nål som kan förflyttas 
runt bygeln, som hon anser är grövre och mer odekorerade, vilket därmed inte är ett medeltida 
ringspänne (Højmark Jensen 2005: 12). Även Deevy har en liknande definition av ringspännen, där 
hon beskriver dem som en öppen metallram med nål som är fäst vid bygeln. Även hon anser att 
spännet kan ha andra former än cirkulär, som dock är den vanligaste (Deevy 1998: 5). 
     Glørstad definierar ringspännen på ett annat sätt. Enligt henne är ringspännen en rund, öppen 
ring där bygeländarna kan ha olika utseende. Nålen kan både flyttas runt eller vara fastsatt på 
bygeln. Samma sak gäller ringar som är slutna och har ett jämt tvärsnitt över hela spännet, men 
dessa klassar Glørstad istället som ringnålar (Glørstad 2010: 24). Carlsson definierar inte sina 
ringspännen i någon större utsträckning utan förlitar sig på andras definitioner, men nämner 
specifikt att tidigare författare har använt begreppet ringspänne med en större innebörd än vad han 
kommer göra. Carlsson skriver att han inte kommer ta upp ringnålar i sin avhandling. Samtidigt 
studerar Carlsson både öppna och slutna ringar i sin studie (Carlsson 1988: 8, 16-17). 
     Det verkar som att det i forskningen finns två olika definitioner beroende på om man studerar 
vikingatida eller medeltida ringspännen. Ringspännen under vikingatiden definieras som öppna 
ringar medan medeltida ringspännen som slutna. Att ha två definitioner på en och samma 
föremålskategori är inte hållbart, framförallt inte i studier av båda perioderna. Det är viktigt att 
komma ihåg att även om vi ger dessa perioder två skilda namn är det fortfarande ett flöde i tiden där 
både samhälle och föremål utvecklas och förändras. Även om de öppna spännena är vanligare under 
vikingatiden och de slutna under medeltiden, ska man fortfarande komma ihåg att det är samma 
funktion på spännena, även om de förändrar utseende och form. Det är dock intressant att försöka 
komma åt när denna förändring sker.
     Definitionen i den här uppsatsen är en blandning av tidigare definitioner, både från studier som 
behandlar vikingatida och medeltida spännen. Definitionen är därför att ett ringspänne är en 
metallring som är öppen i mitten, som både kan ha en öppen och sluten ring. På de öppna ringarna 
kan ändknopparna ha olika utseende och de slutna kan både vara cirkulära, som är vanligast, men 
också ha andra former. Nålen kan både vara fastsatt eller vriden runt bygeln, så den kan röra sig 
fritt. Nålen vilar på den andra sidan av spännet. 
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1.6.2 Materialet

Det finns 117 ringspännen i Lund från sen vikingatid och medeltid. Av dessa är 88 slutna ringar och 
29 öppna ringar. Materialet är hämtat från Kulturen i Lund, där de flesta är utställda i utställningen 
Metropolis Daniae. En del av dem är förvarade på Kulturens magasin Diabasen. Kulturens arkiv 
och magasin är uppbyggt tematiskt, det vill säga i kategorier som till exempel kallas för 
klädedräkten eller hästens utstyrsel. De kategorier som studerades till denna uppsats var 
dräktspännen P8, söljor P5 och broscher Q2e. Varje specifikt föremål har ett KM-nummer 
(Kulturhistoriska museet) som är en slags identitet för föremålet i systemet.
     Ringspännena har sammanförts i en tabell (bilaga 2) som redogör för spännets KM-nummer, 
formen på spännet, ändknopparnas utformning, tvärsnittet på bygeln, dekoren, diametern, material 
och datering. KM-numret kommer inte vara det nummer som refereras till i denna uppsats, utan här 
kommer istället tabellnumret användas, för att enkelt kunna söka upp spännet i både tabellen och 
som bild. För att få en närmare inblick i vad som studeras och varför ändknopparna, tvärsnittet och 
dekoren på spännena studerats hänvisar jag till nästkommande kapitel. Även de förkortningar och 
beteckningar som kommer användas i uppsatsen redovisas och förklaras i nästkommande kapitel 
och i 2.1 Materialet från Lund. Materialet på spännet är inte något som har studerats till denna 
uppsats (då jag inte är någon metallexpert) utan har tagits från lappkatalogkorten på Kulturens 
arkiv. Detta bidrar troligtvis till felkällor då informationen inte är kontrollerad och kan därför inte 
betraktas som helt sanningsenlig. Dateringen är hämtad från olika publikationer och rapporter där 
spännena återfunnits i olika dateringsbara kulturlager. Övrig information som exempelvis har stått 
på lappkatalogkorten redovisas under rubriken övrigt. 
     Det finns även 23 ringspännen från lappkatalogkorten som inte kunde återfinnas på varken 
utställningen Metropolis Daniae eller magasinet Diabasen. Dessa spännen, eller avbildningar av 
spännen, redovisas i bilaga 1 i form av en tabell där KM-numret för respektive spänne står med. Det 
står även i vilken kategori spännena finns på Kulturen för att möjliggöra vidare analys av de 
saknade ringspännena från Lund i senare arbeten. Spännena på lappkatalogkorten är ofta avritade 
eller fotograferade, vilket ger osäker information om storlek och dekor, och ingen information alls 
om tvärsnitt. På grund av detta kan dessa spännen inte analyseras i den utsträckning som de andra 
spännena kommer göras. Det man kan säga är dock att av de 23 spännena är tre öppna ringar och 20 
slutna (mer om dessa spännen under kapitlet 1.7 Källkritik). 

1.6.3 Typindelning

I denna uppsats kommer typologin som Anders Carlsson skapat i sin avhandling användas och 
utvecklas. Carlsson studerar ringspännen från 800-1150-talet, men eftersom materialet från Lund 
även sträcker sig upp i hög- och senmedeltid måste typologin utvecklas så den även fungerar på 
detta material. Som hjälp till de medeltida spännena kommer Højmark Jensens typologi användas, 
men benämningarna och metoden kommer grunda sig i Carlssons typindelning, då den utgår från 
flest objekt. 
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     De element Carlsson framförallt studerar är ändknopparnas utformning och bygelns tvärsnitt, där 
det finns 9 respektive 8 huvudgrupper. Carlsson har tagit fasta vid dessa element då han anser att 
dessa ändrar utseende med tiden och även oberoende av varandra. Huvudgrupperna för 
ändknoppsutformningen betecknar Carlsson med tre stora bokstäver från början av det beskrivande 
ordet, till exempel facetterade ändknoppar FAC, upprullade ändknoppar RUL, trattformiga 
ändknoppar TRA och djurhuvudformade ändknoppar DJU. Dessa huvudgrupper är indelade i 
ungefär 40 undergrupper som handlar om vilken dekor och andra element det finns på bygeln 
(Carlsson 1988: 15-17). Dessa fyra nämnda huvudgrupper är de mest relevanta för denna studie. 
Tvärsnittet betecknar Carlsson med små bokstäver på samma sätt, till exempel runt tvärsnitt run, 
rombiskt tvärsnitt rom, sexkantigt tvärsnitt sex, ovalt tvärsnitt ova och tvärsnitt med rak baslinje 
rak. Tvärsnittet delas in i 25 undertyper, till exempel ovalt tvärsnitt med rundade sidor ova:b och 
rektangulärt tvärsnitt rak:e. Carlsson studerar även nålens utformning och diametern på spännena 
(Carlsson 1988: 40-41). Nålens utformning kommer inte vara relevant för materialet från Lund då 
de flesta spännena saknar nål, och därför även svårt att se en förändring över tid. Diameterns 
förändring kommer dock att undersökas. 
     I nästa steg undersöker Carlsson vilka olika kombinationer av ändknoppar och tvärsnitt som kan 
identifieras i materialet och han får fram 19 kombinationer som innehåller fler än 10 spännen. 
Många spännen från Gotland kommer från daterade gravfält vilket gör att kombinationerna kan 
sättas in i en kronologi som är indelad i perioder omfattande 100 till 200 år (Carlsson 1988: 43, 57-
59, 68-76). I den här uppsatsen kommer endast de typer och kombinationer som finns i Lund att 
redovisas. Vid intresse kan alla ändknoppsutformningar, tvärsnitt och kombinationer Carlsson tar 
upp återfinnas i hans avhandling (Carlsson 1988). 
     Problemet med att endast använda Carlssons typologi är att det även finns spännen från 
medeltiden, som till stor del är slutna ringar. Carlsson har bara en typ för slutna ringar, vilket inte 
fungerar på ett material där nästan tre fjärdedelar är slutna ringar. För att lösa detta kommer 
typindelningen som Højmark Jensen utformat att tillämpas. Till hennes huvudtyper har hon utgått 
från formen på spännet, till exempel cirkulära eller hjärtformade, och till undertyperna dekorationen 
på spännet, till exempel inskrifter, instämplade motiv eller vinrankor. Nålfästet på spännena kan 
vara utformade på flera olika sätt. Det vanligaste är ett inhack i antingen ena eller båda sidorna av 
bygeln på spännet. Det kan också vara utformat som ett hål i bygeln eller som en ögla som sticker ut 
från bygeln (Højmark Jensen 2005: 13, 20, 22-23). Typologin över de medeltida spännena kommer i 
denna uppsats utgå ifrån Højmark Jensens metod att dela in spännena utefter form och dekor. Alla 
de typer som återfunnits i nutida Danmark har inte påträffats i Lund och därför kommer även denna 
gång bara de typer som finns i Lund att behandlas i den här uppsatsen. Jag kommer även lägga till 
några nya typer för spännen som inte funnits i nutida Danmark, men i Lund. Jag tillför också ett typ 
av tvärsnitt, nämligen platt tvärsnitt, pla, då flera slutna ringar har detta tvärsnitt och som inte kan 
liknas med något av Carlssons tvärsnitt.
     Det är dock viktigt att poängtera att denna uppsats inte är den första som studerar spännena i 
Lund. Ragnar Blomqvist gjorde 1947 en översikt över ringspännena som då återfunnits i Lund, där 
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han daterade och relaterade dem till paralleller från andra områden (Blomqvist 1947). Denna studie 
kommer vara till stor användning vid dateringen av föremålen och vara ett av de grundläggande 
referensmaterialen i analysen. Även ett flertal rapporter och sammanställningar av grävningar i 
Lund daterar och sammanställer ett antal spännen, och kommer även de vara användbara till 
dateringen och analysen (Mårtensson & Wahlöö 1970; Stenholm 1976; Carelli & Lenntorp 1994). 
     Ringspännena från Lund kommer studeras utifrån spännets utformning, ändknopparnas 
utformning, tvärsnittet på bygeln, dekoren på spännena och ytterdiametern på spännet. Diametern är 
mätt på den bredaste punkten. Ändknopparnas utformning kan endast studeras på några av 
spännena, då de flesta har slutna ringar. Huvudtyperna för de öppna spännena kommer att utgå ifrån 
Carlssons typer och beteckningar. Carlssons typologi kommer sedan utökas för de slutna spännena, 
där huvudtyperna utgår ifrån spännets utformning och undertyperna utifrån dekoren på spännet. 
Beteckningarna kommer vara av samma typ som Carlsson använder, nämligen förkortningar av det 
beskrivande ordet som jag har valt att använda (för exakta förkortningar och typer, se kapitel 2.1 
Materialet från Lund). När materialet sedan är indelat i olika typer kommer det sättas in i en 
kronologi. Denna kommer att grunda sig både på daterade spännen från Lund men också genom 
jämförelser med parallella spännen och deras dateringar. Detta ger en god grund för att kunna se hur 
spännena och de olika elementen har förändrats genom tiden. Diametern och tvärsnittet kommer 
också vägas in i denna analys. Jämförelser med liknande spännen och deras ursprung kan även lösa 
frågan om varför olika utseenden förändras och försvinner med tiden.
     När typologin och kronologin över Lunds ringspännen är gjord kommer materialet jämföras med 
andra platser och ringspännena därifrån. Fokus kommer ligga på att försöka se vilka skillnader och 
likheter det finns, för att sedan återkoppla till platserna i sig och vad detta kan berätta om deras 
geografiska ursprung och om samhället. 

1.7 Källkritik

Det kan på olika sätt vara svårt att studera ett primärmaterial, dels på grund av att allt material 
kanske inte är tillgängligt eller att vissa spännen hamnat på fel plats i magasinen. Här har arkiven 
och museerna som förvarar artefakterna ett stort ansvar, för det arkeologiska materialet måste hållas 
tillgängligt för forskare och för att vetenskapen ska kunna utvecklas. Det är även viktigt att ha 
kontroll över var föremålen förvaras och att systemet som artefakterna ingår i ständigt uppdateras 
och förnyas för att det ska vara så lätt som möjligt att bedriva forskning på det arkeologiska 
materialet som finns att tillgå. 
     En stor felkälla i den här studien handlar om de 23 spännen som inte kunde återfinnas på 
magasinet, trots att Kulturens arkivs lappkatalogkort bidrog med ritade (och ibland fotograferade) 
bilder och KM-nummer till respektive spänne (bilaga 1). Spännena är troligtvis förvarade på fel 
plats, men för den här uppsatsen gick de inte att få tag på. Detta bidrar till att det är ytterligare 23 
ringspännen från Lund som inte kan tas med i analysen i någon större utsträckning. Bilderna visar 
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att tre är öppna ringar och 20 är slutna ringar. Spännena med slutna ringar är av samma typer som 
resten av materialet, det vill säga inget av dessa spännen sticker ut från mängden. Det finns många 
felkällor på dessa bilder. De ger för det första ingen information om tvärsnittet och för det andra är 
det svårt att veta ifall de är korrekt avbildade. Viss typ av dekor kan ha uteslutits för att det inte 
ansetts relevant till själva avbildningen. Det går även inte att kontrollera ifall spännena verkligen 
blivit avbildade i rätt skala och därför också svårt att lita på måttangivelserna. Är spännet avbildat 
genom fotografi är det ännu mer problematiskt med skalan. Dock får man vara medveten om att det 
finns 23 fler som kan, när de blir upphittade, förändra resultaten. De flesta spännena är dock av 
olika typer så felkällan blir därför mindre än om spännena hade varit av samma typ. De slutna 
spännena blir dock en ännu större grupp ifall dessa återfinns, och de öppna ringarna hade på så sätt 
blivit färre procentuellt sätt. I alla studier av arkeologiskt material är det dock väsentligt att alltid 
vara medveten om att man aldrig har allt material från perioden man studerar. Till exempel har allt 
inte blivit utgrävt ännu och många föremål förstörs med tiden i jorden. Det är enbart en liten del av 
spännena som folk bar som hamnar i kulturlagren och blir tillgängliga för oss idag. Detta bidrar till 
att en viss procentsats av materialet inte kommer finnas tillgängligt. Dock är det centralt att i så stor 
mån som möjligt försöka få tag i det materialet som finns att tillgå på museum och i arkiv.  
     Något som också varit problematiskt i arbetet med materialet från Lund var att veta vad som 
skulle klassas som ett ringspänne eller inte. Givetvis är det relativt enkelt med spännen som är 
typiska för föremålskategorin, framförallt om nålen sitter kvar. Dock är det flera spännen som på ett 
eller annat sätt förlorat nålen och endast har bygeln kvar. Det är till exempel lätt att kategorisera ett 
spänne med upprullade ändar, men för det runda odekorerade spännet blir det genast mer 
problematiskt. Om bara ringen är kvar på detta spänne, och inget typ av nålfäste kan urskiljas, 
liknar det till stor del en vanlig ring. Denna ring kan ha fungerat som många olika typer av föremål, 
till exempel en accessoar till en hästutstyrsel eller annat typ av dräktsmycke. Detta gör det nästintill 
omöjligt att avgöra vad ringar som saknar nål ska kategoriseras som och därför har de inte tagits 
med i analysen. Dock blir detta en felkälla då det kan finnas fler spännen av den slutna, cirkulära, 
odekorerade typen än vad denna studie tar upp. Det kan även finnas ringspännen i andra kategorier 
från Kulturens arkiv än de som har studerats. Även om ringspännena troligtvis är kategoriserade 
som antingen dräktsmycke, sölja eller brosch (P5, P8 eller Q2e i Kulturens arkiv), kan något av 
spännena hamnat i fel kategori. Ett av spännena, nummer 24 (bilaga 2), återfann jag av en slump i 
kategorin fingerringar på magasinet Diabasen, även fast det stod i Kulturens lappkatalogkort att den 
skulle legat på en annan plats. Eftersom inga andra kategorier studerades kan ett fåtal spännen 
finnas i andra kategorier. Vikten av en databas och ett arkivs samstämdhet med ett magasin är 
oerhört stor, annars blir materialet svårtillgängligt och forskningen blir mer komplicerad. 
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2.0 Analys

2.1 Materialet från Lund

I detta kapitel kommer typerna beskrivas utförligt utifrån deras utseende, tvärsnitt och diameter. 
Även parallella spännen och deras kontext kommer redovisas. Dateringar från både spännena i 
Lund och från andra platser kommer presenteras. Spännenas metall är oftast brons, tenn eller järn. 
Något samband mellan en speciell metall och typ eller någon kronologisk förändring har inte kunnat 
iakttas. För fem av typerna har inte några paralleller eller dateringar från vare sig Lund eller andra 
platser kunnat återfinnas, nämligen CIFB:AN, CIST:RÄ, CIST:BÖ, CIST:GE och INS. Dessa typer 
och spännen kommer därför beskrivas men inte analyseras och jämföras vidare i kronologin eller 
den geografiska jämförelsen. Dock är de intressanta avvikelser i variationen i materialet från Lund. 
Numren nedan refererar till tabellen i bilaga 2 och bilderna i bilaga 3, om inget annat nämns. 

2.1.1 Öppna ringar

Dessa spännen utgör avrundat 25% av det totala materialet från Lund och innehåller 29 
ringspännen. Typerna nedan och de nämnda tvärsnitten är hämtade från Carlssons avhandling 
(Carlsson 1988: 18-32, 40-41). Dessa spännen motsvaras av nummer 1-29. 

RUL:SM – Upprullade ändar, rullarna ej bredare än bygeln
Spännena med upprullade ändar är den dominerade typen bland de öppna ringarna. Dessa spännen 
utgör avrundat 83% av de öppna ringarna och innehåller 25 spännen. Diametern sträcker sig från 19 
till 32 millimeter, med en median på 26 millimeter. Tvärsnittet är i de allra flesta fall runt run, men 
på två spännen är det rektangulärt med rundade kanter rak:f (nummer 15 och 24). Det är en stor 
variation i skicket på spännena, där vissa är väldigt skadade, exempelvis där de upprullade ändarna 
nästan är helt borta (till exempel nummer 4). 

FAC:S – Facetterade ändar, placerade på skaft
Denna typ innehåller endast ett spänne (nummer 25). Spännets diameter är 36 millimeter och 
tvärsnittet är rombiskt rom:a. Ändknopparna är väldigt skadade och dekoren är utsuddad. 
Möjligtvis kan det vara en geometrisk form (möjligtvis en romb) som är inpunsad ovanpå 
ändknopparna. 

TRA:JRA – Trattformade ändknoppar med jämn övergång till bygeln, rak ovansida
I Lund har det återfunnits två spännen av denna typ. Nummer 27 är 34 millimeter i diameter och 
nummer 26 är 68 millimeter, dubbelt så stort som det andra. Tvärsnittet på båda spännena är 
rombiskt rom:a. Spännena är väldigt skadade, både på bygeln och på ändknopparna, vilket gör det 
omöjligt att se någon dekor. 
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DJU:BA/R – Bakåtblickande djurhuvuden med räfflad bygel 
Denna kategori innehåller endast spänne nummer 28 som har en diameter på 47 millimeter. 
Tvärsnittet är runt run och den räfflade delen på bygeln syns tydligt. Djurhuvudena är inte helt 
identiska till utseendet. 

DJU:EF – Djurhuvudavslutningar rakt framifrån (en face)
Denna kategori innehåller också bara ett spänne, nummer 29. Diameter är 41 millimeter och 
tvärsnittet har en rak botten med en avfasad topp rak:a. Det ena djurhuvudet är mer skadat än det 
andra och bygeln är prydd med inpunsad dekor. 

2.1.2 Dateringar och paralleller – öppna ringar

RUL:SM – Upprullade ändar, rullarna ej bredare än bygeln
Enligt Blomqvist är de öppna ringarna de allra äldsta spännena från Lund. Blomqvist anser att man 
kan datera alla de öppna ringarna från Lund till 1000-talet, där han specifikt nämner spänne 
nummer 2, 3, 5, 6 och 18 (Blomqvist 1947:130-131). Spännena med upprullade ändar är spridda 
över ett stort geografiskt område. I materialet från Gotland kommer de flesta med runt tvärsnitt från 
början av 1000-talet och rektangulärt tvärsnitt med rundade kanter från 1000-1150-tal. Spännena 
med runt tvärsnitt är väldigt vanliga på Gotland i början av 1000-talet (Carlsson 1988: 73-75). 
Stenholm anser att denna typen till och med är en av de vanligaste dräktspännena och brukades över 
en lång tid och ett stort geografiskt område, till exempel i Finland, Polen och Västeuropa. Stenholm 
anser även att de uppkommer under 800-talet och används genom hela medeltiden. Spännena från 
Lund har återfunnits i kontexter mellan 1000- och 1200-talet. Två av spännena, nummer 19 och 21, 
är daterade till 1050- till slutet av 1100-tal och nummer 24 till andra hälften av 1100-talet (Stenholm 
1976: 296-297). Även i Birka har denna typ påträffats. Harry Thålin anser att de flesta spännen i 
Birka dateras till 800- och 900-tal (Thålin 1984: 15, 19). Spiong återfinner inga ringspännen i 
Centraleuropa förrän under 1000-talet, där 16 spännen har upprullade ändar. Spiongs karta över 
spännenas utbredning visar dock att spännena återfinns i norra delarna av Europa, så som norra 
Tyskland och Frankrike, i närheten av Danmark. De flesta ligger även på östra sidan om Danmark. 
Spiong finner därmed inga ringspännen från centrala Europa under perioden 800- till slutet av 1200-
tal (Spiong 2000: 61, 312). Prokovskaya har återfunnit flera spännen av denna typ i Novgorod i 
Ryssland. Av alla ringspännen dominerar de med upprullade ändar och Prokovskaya daterar dem 
från 900- till slutet av 1300-tal, där mer än hälften dateras till 900- och 1000-tal. De öppna ringarna 
försvinner allt mer under 1100-talet och var ovanliga på 1200- och 1300-talet i Ryssland. Spännena 
visar enligt Prokovskaya på kontakt med det slaviska folket, men de var också vanliga i 
Skandinavien, Baltikum och Finland (Prokovskaya 2001: 86-87). De ska därför uppfattas som 
sprungna ur en östlig östersjösfär. 
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FAC:S – Facetterade ändar, placerade på skaft
Detta enda spänne daterar Blomqvist till 1000-talet (Blomqvist 1947: 130). Samma typ har 
återfunnits på Gotland, där i kontexter från 1100-1150-talet (Carlsson 1988: 76). Enligt Gustin 
återfinns dessa spännen framförallt på Gotland och i Finland, och även en del i Baltikum och i delar 
av Ryssland. Förutom i Birka verkar denna typen dock vara sällsynt på fastlandet i Sverige, Norge 
och Danmark (Gustin 2004: 143, 214). Från Birka finns det en relativ stor mängd facetterade 
ringspännen och de flesta dateras till 800- och 900-tal (Thålin 1984: 15, 19). Müller-Wille anser att 
ett flertal facetterade spännen från Birka är importerade från östliga områden och att denna östliga 
kontakt även syns på Gotland. I hans material från Thumby-Bienebek är denna typ sällsynta. 
Facetterade och mångkantiga ändknoppar härstammar från Finland och i Östersjöområdet 
försvinner de allt mer under 900- och 1000-talet. På Müller-Willes tafel 66 och 96 finns två 
facetterade spännen, som har likheter med spännet från Lund (Müller-Wille 1987: 52-53, tafel 66 
och 96). 

TRA:JRA – Trattformade ändknoppar med jämn övergång till bygeln, rak ovansida
Spänne nummer 26 dateras till 1000-talet, och liknande spännen dateras på Gotland till 900- och 
1000-tal (Blomqvist 1947: 131; Carlsson 1988: 70). 

DJU:BA/R – Bakåtblickande djurhuvuden med räfflad bygel 
Liknande spännen är återfunna på Gotland och är daterade till 1000-1150-tal (Carlsson 1988: 75). 

DJU:EF – Djurhuvudavslutningar rakt framifrån (en face)
Detta spänne har få likheter med spännena från Carlssons material, men har mest likheter med 
denna typ. Carlsson daterar denna typ till 900- och 1000-tal, som dock har ett annat tvärsnitt än 
spännet från Lund, nämligen sexkantigt sex:a (Carlsson 1988: 71). 

2.1.3 Slutna ringar

De slutna ringarna utgör merparten av materialet från Lund, närmare bestämt 75%, och innehåller 
88 spännen. Typerna nedan är en blandning mellan Højmark Jensens typindelning och typer som jag 
har delat in själv (Højmark Jensen 2005: 22-23). Vissa spännen från Lund har Højmark Jensen 
nämligen inte återfunnit i övriga Danmark, och därför måste typindelningen utökas. Beteckningarna 
för typerna är gjorda i likhet med Carlssons, där jag har utvecklat hans typindelning med de 
medeltida spännena. Tvärsnittet är hämtat från Carlssons avhandling (Carlsson 1988: 40-41), med 
ett undantag då jag har lagt till ett nytt tvärsnitt för de cirkulära, flata, bredare spännena CIFB. 
Tvärsnitten som Carlsson använde sig av beskrev inte tvärsnittet på dessa spännen fullt ut och 
därför läggs ett platt pla tvärsnitt till. Det finns 6 huvudtyper, baserade på formen, och 18 
undertyper, baserade på dekoren. Dessa spännen motsvaras av nummer 30-117. 
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CIFB – Cirkulära, flata, bredare spännen
Denna typ utgör 30% av de slutna ringarna och innehåller 26 spännen (nummer 30-54). Diametern 
sträcker sig från 15 millimeter till 69,5 millimeter och alla spännen har ett platt tvärsnitt pla. I 
denna kategori finns det 7 undertyper.
CIFB:OD är odekorerade och innehåller 7 spännen (nummer 30-36). De har en diameter på 15-69,5 
millimeter med en median på 32 millimeter. 
CIFB:VÄ är dekorerade med växtranka. Denna typ innehåller två spännen med en diameter på 29 
(nummer 37) och 32,5 millimeter (nummer 38). Växtrankan på nummer 37 sträcker sig runt hela 
spännet medan det bara finns kvar på mindre än hälften på nummer 38. 
CIFB:KN innehåller endast nummer 39 och är försett med cirkulära knoppar runt om hela bygeln. 
De 10 knopparna är jämt fördelade runt spännet. Diametern är 31 millimeter. 
CIFB:PÄ är dekorerade med pärlband runt bygeln. Typen innehåller tre spännen som har en 
diameter på 22-38 millimeter. De har en varierande mängd rader med pärlband, nummer 40 har två 
rader, 41 har tre rader och 42 endast en rad.
CIFB:GE innehåller spännen med geometrisk dekor. Vissa av dessa spännen skulle även kunna 
vara imitationer av inskrifter. På långt avstånd kanske en del av dessa dekorer uppfattades som 
inskriptioner. Det finns 6 spännen (nummer 43-48) av denna typ som är från 20 till 30 millimeter i 
diameter, med en median på 27 millimeter. Det är en stor variation i dekoren på dessa spännen, men 
vanligast är olika varianter av trekanter. Det varierar även hur mycket av dekoren som finns kvar på 
spännena. 
CIFB:IF är spännen med infattningar på bygeln. Av denna typ finns det två spännen som har en 
diameter på 40 (nummer 50) och 48 millimeter (nummer 49). Nummer 49 är välbevarat medan 
nummer 50 har större skador och förslitningar. Båda spännena har även andra typer av dekor, där 
båda har pärlbandsornamentik. Nummer 49 har även en spiralvriden dekor. Nummer 49 har 9 
infattningar och nummer 50 har 6 stycken. 
CIFB:IN har inskrifter på bygeln. Det finns fyra spännen av den här typen (nummer 51-55) med en 
diameter på 22-35 millimeter. På de flesta spännena är det svårt att tyda texten. Nummer 53 är 
också fragmenterad vilket bidrar till att texten aldrig kan bli fullständig. Inskriften finns runt hela 
bygeln, förutom på nummer 54, där bara halva har inskrifter. 
CIFB:AN Endast ett litet fragment är kvar av detta (nummer 55). Dekoren på spännet består av två 
djuransikten rakt framifrån som sitter på bygeln. Diametern är 44 millimeter.

CIST – Cirkulära, smalare, tjockare spännen
Denna typ innehåller 47 spännen och utgör avrundat 55% av det totala materialet bland de slutna 
ringarna. Spännena är från 16 till 92 millimeter i diametern. Denna typ innehåller 7 undertyper. 
CIST:OD innehåller odekorerade spännen. Typen innehåller 30 spännen och är den största bland de 
slutna och öppna ringarna. Diametern är mellan 18-70 millimeter och medianen 43 millimeter. 
Tvärsnittet är varierat men de flesta har ett runt tvärsnitt run. Vissa av dem har ett rektangulärt 
tvärsnitt rak:e (nummer 61, 65, 76 och 79), rektangulärt med rundade kanter rak:f (nummer 56, 60, 
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83 och 84) och två stycken har även ett sexkantigt tvärsnitt sex:a (nummer 66 och 67). 
CIST:SP  innehåller 10 spiralvridna spännen och med en diameter från 17 till 92 millimeter och 
medianen på 21 millimeter. Hela bygeln är spiralvriden på nummer 88, 89, 91, 93 och 94, och på 
nummer 86, 87, 90, 92 och 95 endast hälften av bygeln. På de fem sistnämnda är tvärsnittet 
antingen runt run eller rektangulärt rak:e. På nummer 86 sitter på motsatt sida en gördel runt 
bygeln och på nummer 92 finns på samma plats istället en fyrbladig blomma. 
CIST:FL innehåller två spännen där nummer 97 har en helt flätad bygel och nummer 96 en 
imitation av flätning. Nummer 96 är 53 millimeter i diameter och nummer 97 är 21 millimeter. På 
nummer 96 är tvärsnittet ovalt med raka sidor ova:a. 
CIST:RÄ innehåller två spännen med räfflad bygeln. De har en diameter på 21 (nummer 99) och 22 
millimeter (nummer 98). Tvärsnittet är runt run på nummer 99 och rektangulärt rak:e på nummer 
98. 
CIST:BÖ innehåller spännen med en böljande utformning på bygeln. Det finns ett spänne från 
Lund (nummer 100) med en diameter på 30 millimeter. Tvärsnittet är rektangulärt med rundade 
sidor rak:f. Spännet har liknande, böljande mönster som upprepar sig 7 gånger runt hela bygeln. 
CIST:IF innehåller ett spänne, nummer 101, som har 6 infattningar runtom bygeln. Spännet är 25 
millimeter i diameter och har ett tvärsnitt med rak botten och en rundad topp rak:c. 
CIST:GE innehåller ett spänne med geometrisk dekor (nummer 102). Spännet är 16 millimeter i 
diameter och har ett tvärsnitt som är rakt i botten med en rundad topp rak:c. Runtom spännet 
sticker det även ut små halvcirklar. 

HAND – Handslagsmotiv
Denna typ innehåller tre spännen som på vardera sida av bygeln har handslagsmotiv. Två av 
spännena tillhör undertypen HAND:IN som har inskrifter på bygeln. De har en diameter på 25 
(nummer 103) och 39 millimeter (nummer 104). Nummer 104 har endast text på halva bygeln där 
det står GRACIA (Mårtensson & Wahlöö 1970: 62). Nummer 103 har istället inskrifter på hela 
bygeln. Båda spännena har rektangulära tvärsnitt med rundade kanter rak:f. Den andra 
underkategorin är HAND:OD och är odekorerade. Nummer 105 tillhör denna typen och har en 
diameter på 20 millimeter. Tvärsnittet är ovalt med spetsiga kanter ova:c och har en skåra i mitten 
av bygeln. 

SKHJ – Sköld och hjärtformade spännen
Denna typ innehåller sköld och hjärtformade spännen. Det finns tre sköldformade spännen 
SKHJ:SK med 25-27 millimeter i diameter. Tvärsnitten är ovalt med spetsiga kanter ova:c 
(nummer 106), rektangulärt rak:e (nummer 107) och rak botten med rundad topp rak:c (nummer 
108). På nummer 105 är hälften av spännet spiralvridet, nummer 107 har 14 utstående knoppar med 
geometrisk dekor och nummer 108 har pärlbandsdekor och imiterad spiralvridning. I denna 
kategorin finns också ett hjärtformat spänne SKHJ:HJ (nummer 109) med en diameter på 32 
millimeter och rektangulärt tvärsnitt rak:e. 
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KANT – Kantade spännen
Det finns ett spänne (nummer 110) av denna typ. Den har 8 kanter och diametern är 37 millimeter. 
Tvärsnittet är rak botten med avfasad topp rak:a. 

KLÖV – Klöverformade spännen
Det finns ett klöverformat spänne från Lund, nummer 111. Detta spännet har 6 blad där det mellan 
varje sitter utstickande piggar. Diametern är 27 millimeter och tvärsnittet är rak botten med avfasad 
topp rak:a. 

Ovanliga typer
GEN - Detta spänne (nummer 112) kan beskrivas som ett cirkulärt, platt spänne med 12 
genombrytningar. Spännet har en diameter på 49 millimeter och tvärsnittet är rektangulärt med 
rundade sidor rak:f.
FLÄT – Detta spänne, nummer 113, kan beskrivas som ett cirkulärt spänne där halva spännet är 
dekorerat med flätade bronstrådar. Spännet är 25 millimeter i diameter och tvärsnittet är runt run.
BLOM – är ett spänne, nummer 114, med platt pla tvärsnitt och formen kan tillnärmelsevis liknas 
vid en blomma. Även dekoren på bygeln är växtliknande. Spännet är 49 millimeter i diameter. 
UTS:BLOM – Detta spänne (nummer 115) kan beskrivas som cirkulärt, smalare och tjockare 
spänne med ett runt run tvärsnitt. Det som skiljer detta spänne från de andra är att den 
blomliknande dekoren sticker ut från utsidan av spännet. Diametern är 18,5 millimeter. 
INS – Detta spänne är det som sticker mest ut från mängden (nummer 116). Det är ett cirkulärt 
spänne där dekoren sticker in mot mitten av spännet. Dekoren upprepas fyra gånger runt om bygeln. 
Diametern är 34 millimeter. 
UTS:STJ – Detta spänne (nummer 117) är utformat som ett runt spänne med utstickande dekor, och 
ser ut som en stjärna. Diametern är 32 millimeter och tvärsnittet är rak botten med avfasad topp 
rak:a. 

2.1.4 Dateringar och paralleller – slutna ringar

CIFB – Cirkulära, flata, bredare spännen
CIFB:OD Blomqvist anser att dessa spännen var de vanligaste cirkulära spännena under 
medeltiden. De var spridda över stora delar av norra Europa och dateras till 1200- och 1300-tal. Han 
daterar tre av dessa spännen, nummer 31-33, till 1200- och 1300-tal (Blomqvist 1947: 135-136). 
Valk anser att dessa spännen har ett så kallat europeiskt ursprung och kommer till Estland under 
1200-talet, och de flesta dateras från 1200- till slutet av 1400-tal. Med europeiskt ursprung menar 
Valk att de symboliserar företeelser som stora delar av Europa kan relatera till. Dessa platta, 
cirkulära spännen återfinns i Finland från 1100-talet. Spännena från Estland har alla stora likheter 
med spännena från Lund (Valk 1999: 85, 95-97). I nutida Danmark har det återfunnits 11 spännen 
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av denna typ och Højmark Jensen anser att de påträffas i både Nord-och Västeuropa under 1100- till 
slutet av 1300-talet. Två spännen från Danmark är daterade till mitten av 1300-talet respektive 
1400-talet (Højmark Jensen 2005: 25). Flera av dessa spännena, tillsammans med CIST:OD, har 
även återfunnits på Irland och dateras där till slutet av 1100- och 1200-tal. I Storbritannien är 
spännena daterade från 1300- till slutet av 1500-talet, och även Deevy har funnit paralleller i hela 
Nord-och Västeuropa (Deevy 1998: 10-11). 
CIFB:VÄ Spänne nummer 37, är daterat till 1200- och 1300-talet (Blomqvist 1947: 136-137). Sju 
stycken liknande spännen är återfunna i Danmark och två av dessa är daterade från 1200-tal till 
början av 1300-talet. Højmark Jensen har även fått tag på paralleller från både Estland och Polen 
(Højmark Jensen 2005: 29). Även Valk tar upp spännena av denna typ från Estland, och flera av 
dem har identisk dekor som de i Lund (Valk 1999: 86). 
CIFB:KN Detta enda spänne, nummer 39, är daterat till 1200- och 1300-tal (Blomqvist 1947: 136-
137). 
CIFB:PÄ Spänne nummer 40 och 42 är daterade till 1200- och 1300-tal (Blomqvist 1947: 136-
137). Ett liknande spänne är återfunnet i London och dateras till 1270-1350-tal (Egan & Pritchard 
1991: 253-254). 
CIFB:GE Spänne nummer 46 är återfunnet i en brunn som är daterad till efter 1300-talet, och två 
andra spännen från Lund, nummer 43 och 44, dateras till 1200- och 1300-tal (Blomqvist 1947: 136-
137; Stenholm 1976: 299). På västslaviskt område finns liknande spännen med triangulär dekor. Till 
dessa spännen har Heindel även återfunnit paralleller i tyskt och polskt område. Dessa dateras från 
1200- till slutet av 1400-tal (Heindel 1989: 83). Samma typ av spänne återfinns i 28 exemplar i 
Danmark. Højmark Jensen påpekar även hon att paralleller till dessa finns i norra Tyskland och 
Polen och delar av Baltikum. Hon daterar denna typ från 1100- till slutet av 1400-tal (Højmark 
Jensen 2005: 26). I Estland har Valk identifierat en stor grupp av denna typ. Valks spänne nummer 
10 har nästan identisk dekor med spänne nummer 45 från Lund (Valk 1999: 86). Typen kan också 
återfinnas i London, med olika typer av geometrisk dekor, där de dateras till 1270-1350-tal (Egan & 
Pritchard 1991: 250-251). De är även närvarande på Irland, där Deevys spänne nummer RB 34 och 
RB 42 har stora likheter med spänne nummer 46. Denna typ var enligt Deevy brukade under 1100- 
till slutet av 1500-talet, och vanligast under 1200-talet (Deevy 1998: 14, 97, 99). 
CIFB:IF Heindel daterar dessa spännen, som har paralleller på västslaviskt, väst- och 
nordeuropeiskt område, till 1300- och 1400-tal (Heindel 1989: 83). Spänne nummer 50 från Lund är 
daterad till 1200- och 1300-tal och nummer 49 till mitten av 1200-talet (Blomqvist 1947: 136-137; 
Stenholm 1976: 299). 
CIFB:IN Ingo Heindel har studerat så kallade Ave-Maria-schnallen och identifierade två olika typer 
av spännen, där den ena har bokstäver runt hela bygeln och den andra bara på halva bygeln. Det 
vanligaste spännet har ingraverade eller instämplade inskrifter. Heindel anser att en vanlig inskrift 
på denna typ är Ave Maria Gracia eller liknande hälsningsfraser. Sådana typer av inskrifter finns 
runt hela Östersjön, så som Finland, Baltikum, Ryssland, Tyskland, Danmark och Sverige. De 
spännen som Heindel studerar är daterade från 1300-talet till andra hälften av 1400-talet (Heindel 
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1986: 65-66, 73-74). Spänne nummer 51 från Lund dateras lite tidigare, nämligen 1200- och 1300-
tal (Blomqvist 1947: 136-137). De återfinns även i London, varav ett spänne med inskriften Ave 
Maria Gracia dateras till 1230- till 1260-tal. Ett annat spänne av samma typ dateras från 1350- till 
slutet av 1400-tal (Egan & Pritchard 1991: 254-255). I Danmark är 45 spännen återfunna. Højmark 
Jensen anser att inskrifter av text är en vanlig dekoration på smycken i Europa under 1200- till 
slutet av 1400-tal. I Danmark dateras dessa spännen dock framförallt till 1300- och 1400-tal 
(Højmark Jensen 2005: 27-28). Valk har även identifierat en stor grupp av denna typ i Estland och 
de flesta har även här inskrifter som Ave-Maria eller liknande (Valk 1999: 85). 

CIST – Cirkulära, smalare, tjockare spännen
CIST:OD Blomqvist anser att de slutna spännena blir vanligare efter 1000-talet, då de öppna 
försvinner allt mer. Han anser också att de runda tvärsnitten är äldre än de platta. Odekorerade 
spännen, så som nummer 60, anser Blomqvist vara vardagligt och svårt att datera, och betecknar det 
som tidlöst (Blomqvist 1947: 132-133). Tre spännen av denna typ (nummer 66, 67 och 79) är 
daterade från 1200- till slutet av 1500-tal och är återfunna i en grav i Kvarteret Sankt Mårten i Lund 
(Carelli & Lenntorp 1994: 117). Højmark Jensen har hittat paralleller till dessa spännen över ett 
stort geografiskt område som dateras från 1100 till slutet av 1400-tal (Højmark Jensen 2005: 32). 
Från gravarna i Thumby-Bienebek återfinns ett flertal spännen av denna typ, och även typen 
CIFB:OD (jfr Müller-Wille 1987: tafel 95). Även från London finns det odekorerade, cirkulära 
spännen, där ett av dem är daterat från 1150- till slutet av 1200-tal (Egan & Pritchard 1991: 248-
249). 
CIST:SP Blomqvist anser att stilen på nummer 86 och 87 tillhör den senromanska (Blomqvist 
1947: 132). Heindel daterar spännen från västslaviskt område till 1300- och 1400-tal och påpekar 
att det finns paralleller både i Skandinavien och England (Heindel 1989: 79). Från London är ett 
spänne, som är spiralvridet på halva bygeln, daterat till 1230- och 1260-tal och ett annat, som är helt 
spiralvridet, är daterat till 1200- och 1230-tal (Egan & Pritchard 1991: 249-253). Även på Irland 
finns det spännen som har många likheter med spännena från Lund, framförallt flera som är 
spiralvridna på halva bygeln. Deevy daterar dessa spännen från 1100- till slutet av 1300-tal och 
anser att de var vanligast under 1200-talet (Deevy 1998: 17, 112-114). Åtta spännen av denna typ 
har återfunnits i Danmark. Enligt Højmark Jensen är denna typ inte särskilt spridd i norra Europa, 
men desto mer i västliga områden som Frankrike och Holland. Dateringen för spännena utanför 
Danmark ligger runt 1100- till slutet av 1400-tal och för spännena i Danmark 1200- och 1300-tal 
(Højmark Jensen 2005: 33-34). 
CIST:FL Spänne nummer 97 är daterat till tiden kring 1020- och 1050-tal (Stenholm 1976: 295). 
CIST:IF Detta spänne dateras av Blomqvist till 1200- och 1300-talet (Blomqvist 1947: 137). 
Denna typ finns även i Danmark, men med stor skillnad i kvalité och flera spännen har mer 
ornamentik än spännet från Lund. Tre liknande spännen har återfunnits i Danmark och Højmark 
Jensen har även funnit paralleller från Nordtyskland och på Irland. Dessa har daterats till 1100- och 
1300-tal (Højmark Jensen 2005: 35-37).
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HAND – Handslagsmotiv
Spänne nummer 104 och nummer 105 dateras till 1300-talet (Blomqvist 1947: 138; Mårtensson & 
Wahlöö 1970: 62). Dessa spännen har stora likheter med spännen från Danmark och vissa är 
nästintill identiska (jfr Højmark Jensens spänne nummer 155 och spännet från Lund nummer 104). 
Enligt Højmark Jensen är handslagsmotiv på spännen en nordeuropeisk typ, som troligtvis först 
uppkom i Tyskland. De återfinns till exempel i Nordtyskland, Östersjöområdet, Baltikum, Danmark 
och runt de svenska kusterna. De har en bred datering där de flesta kommer från 1300-talet 
(Højmark Jensen 2005: 39-40). Heindel anser att de har en utbredning i Ryssland, Tyskland, 
Danmark, Sverige och Gotland. De spännen som Heindel har återfunnit är daterade till 1400-talet 
(Heindel 1986: 67, 73-74). 

SKHJ – Sköld och hjärtformade spännen
I Danmark finns det paralleller med de sköldformade spännena från Lund. Højmark Jensen har dock 
inte återfunnit sköldformade ringspännen från några andra platser. Andra typer av spännen med 
sköldformade motiv och dekor finns dock runt om i Europa från 1100- till slutet av 1300-talet. De 
hjärtformade ringspännena finns representerade i Västeuropa från 1300-talet (Højmark Jensen 2005: 
40-42). Heindel anser att de hjärtformade spännena är sällsynta på västslaviska områden. De få 
spännena som finns är daterade till 1200-1250-tal (Heindel 1989: 88). 

KANT – Kantade spännen
Detta spänne är daterat till 1200- och 1300-tal och har stora likheter med Højmark Jensens spänne 
nummer 177 (Blomqvist 1947: 137). Det finns även ett liknande i London. Dessa spännen dateras 
till första halvan av 1200-talet (Højmark Jensen 2005: 44). 

KLÖV – Klöverformade spännen
Detta spänne är återfunnit i ett lager som innehöll föremål från 1200-talet (Blomqvist 1947: 139). 
Spännet har nästan en identisk likhet med Højmark Jensens spänne nummer 188. Liknande spännen 
från Europa dateras enligt Højmark Jensen till 1200- och 1300-tal (Højmark Jensen 2005: 46). 
Enligt Heindel är de västslaviska sexklöverformade spännena daterade till 1300- och 1400-tal och 
det finns det paralleller både i Skandinavien, Frankrike och England (Heindel 1989: 83). 

Ovanliga typer
GEN – Blomqvist anser att genombrutna spännen används under hela medeltiden. Flera av dessa 
återfinns runt om i Europa i kontexter till 1200- och 1300-talet (Blomqvist 1947: 138-139). 
FLÄT – Spännet dateras till 1000-talet och liknar enligt Blomqvist armringarna från vikingatiden 
med liknande utformning (Blomqvist 1947: 132). 
BLOM – Spännet är återfunnet tillsammans med en myntstamp som dateras till mitten av 1200-
talet (Stenholm 1976: 299). 
UTS:BLOM – Detta spännet är daterat till 1200- och 1300-tal (Blomqvist 1947: 137). 
UTS:STJ - Detta spännet är enligt Blomqvist daterat till 1200- och 1300-tal (Blomqvist 1947: 137).
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2.2 Kronologi

Figur 2 visar kronologin över ringspännena från Lund. Dateringen baseras både på spännena från 
Lund och från parallellerna från andra platser i Nordeuropa. Detta ger en generell bild över när 
typerna har brukats. I materialet från Lund är det nödvändigt att även förhålla sig till dateringar från 
andra platser, då det i vissa fall bara är ett spänne från en typ som är daterad. För att få en 
helhetsbild över när typerna brukats vägs dateringar för flera olika spännen in. 
     Spännena och typerna kommer att delas in i tre perioder mellan 900 och 1500-tal, då detta är 
perioden då spännena användes som mest i Lund. Detta därför att det är svårt att se kronologiska 
skillnader mellan alla typer var för sig på grund av de breda dateringarna. Den största skillnaden i 
materialet är förändringen från de öppna till de slutna ringarna, som sker någon gång under 1100- 
och 1200-talet. I Lund sker förändringen dock närmare 1200-talet än 1100-talet. Under hela 
perioden är det en stor skillnad på spännenas storlek och de har också ungefär samma spännvidd på 
diametern. Tvärsnitten har heller inte någon tydlig kronologisk utveckling där vissa försvinner och 
andra tillkommer. De vanligaste tvärsnitten genom hela medeltiden är runda, platta och 
rektangulära, där de platta dyker upp under 1100-talet. Annars är variationerna liknande under hela 
medeltiden med fler olika typer som kommer på 1200-talet. Nedan kommer de tre perioderna som 
materialet har delats in i att redovisas, där skillnader mellan dem, vad som karaktäriserar perioden 
och vilka spännen som tillhör vilken period diskuteras.
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Figur 2: Tidslinje över de olika typernas dateringar. De streckade linjerna visar dateringen i Lund på respektive  
typ. De heldragna linjerna visar dateringar från övriga områden och platser i Nordeuropa där spännena blivit  
daterade. De heldragna linjerna fortsätter även där de streckade linjerna finns. Tidslinje av Anna Isberg. 



     Period 2 och 3 överlappar varandra, där period 3 är en del av period 2. Jag väljer att dela upp 
dessa århundraden för att visa på den stora variationsrikedom och olika typer som uppkommer på 
1200-talet. Vissa slutna spännen uppkom redan under 1100-talet och fortsatte till slutet av 
medeltiden. Periodindelningen är utförd på detta sätt för att visa att vissa typer återfinns på ett tidigt 
skede i Lund utveckling men att den stora massan av slutna spännen uppkommer på 1200-talet, med 
flera nya varianter och typer.  

Period 1 – 900-1100/1200-talet
FAC:S, TRA:J, DJU:EF, FLÄT, DJU:BA/R, CIST:FL
De typerna som faller inom denna period har troligtvis används under större delen av vikingatiden. 
Dessa spännen återfinns från den första tiden av Lunds historia. Ett genomgående drag är att de går 
ur bruk runt 1100- och slutet av 1200-talet, vilket också är brytpunkten mellan de öppna och slutna 
ringarna. Spännena med upprullade ändar RUL:SM är dock den typen som används längst på 
medeltiden och går inte ur bruk förrän under 1200-talet. Denna period omfattar 30 spännen där 
spännena med upprullade ändar dominerar. Även runt tvärsnitt är det vanligaste i denna period. 
Diametern har en stor spännvidd, där spännena är mellan 26 och 68 millimeter. 

Period 2 – 1100- 1400/1500-tal
SKHJ, CIST:IF, CIST:SP, CIST:OD, CIFB:OD, CIFB:GE
Spännena i denna period har en bred datering, och brukas under hela medeltiden, från 1100- till 
slutet av 1500-tal. I denna period är de odekorerade spännena en av de vanligaste typerna, där 
CIST:OD är mest frekvent. Den innehåller heller inga öppna ringar. Runt tvärsnitt är fortfarande 
vanligt, men även rektangulärt och platt tvärsnitt. Spännena har fortfarande stor spännvidd i 
storleken, där diametern ligger på 15-70 millimeter. Perioden innehåller 56 spännen och är den med 
flest exemplar. 

Period 3 – 1200-1300/1400-tal
BLOM, CIFB:IF, CIFB:VÄ, CIFB:KN, CIFB:PÄ, KANT, GEN, UTS:BLOM, UTS:STJ, KLÖV, 
CIFB:IN, HAND 
I denna period faller spännen som framförallt dateras till högmedeltid. Perioden innehåller endast 
21 spännen, vilket är den med färst spännen. Dock innehåller den flest typer, vilket bidrar till en stor 
variation på utseendet. Även nu är det en stor spännvidd på storleken, 18-48 millimeter, vilket kan 
ses i alla tre perioder. Tvärsnittet är mer blandat än i tidigare perioder där ingen typ dominerar. Platt, 
rektangulärt och runt är dock fortfarande vanliga. De flesta CIFB- typerna är daterade till 
högmedeltid, medan CIST-typerna dateras till hela medeltiden. 
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2.3 Jämförelse med materialet på Gotland

Carlsson studerar ett stort material med 1363 spännen mellan 800- och 1150-tal. Det som 
framförallt berör denna studie är spännen från 900-talet och framåt, då Lund inte grundas förrän 
under slutet av 900-talet. Innan 900-talet var ringspännena heller inte vanliga på Gotland. 
Jämförelsen berör därför Carlssons perioder C till E (900-1150-talet). 
     Spännen med upprullade och facetterade ändknoppar var vanligast i de tidigaste perioderna på 
Gotland och tvärsnittet var sex-eller åttkantigt. Detta fortsätter även in i  900- och 1000-talet, där 
spännena utgör 31% av det totala materialet. I denna period är det även vanligt med trattformiga 
ändknoppar och det sexkantiga och rombiska tvärsnittet dominerar. I den här perioden finns det 
även bakåtblickande djurhuvudändknoppar. Under 1000-1100-talet, som utgör 38% av det totala 
materialet, tillkommer flera nya typer. I den tidigaste delen dominerar upprullade och facetterade 
ändknoppar, men även en ny typ, vallmoformade ändknoppar. Dessa typer är frekventa och det 
runda tvärsnittet dominerar. Även spännen med breda och blomformiga ändknoppar finns i denna 
perioden, samt slutna ringspännen. Materialet på Gotland minskar kraftigt under 1100-1150-talet, 
troligtvis på grund av ändrat gravskick, och Carlsson för endast typen facetterade ändknoppar med 
rombiskt tvärsnitt dit (Carlsson 1988: 70-76). 
     Hos de två huvudtyperna upprullade och facetterade ändknoppar blir spännena allt mindre med 
tiden. Spännena med upprullade ändknoppar går från att vara, i de tidigaste perioderna, 53 
millimeter i diameter, till de senare perioderna 36 millimeter, och facetterade ändknoppar från 77 
till 36,5 millimeter i medianvärde. Dock skiljer sig medianvärdet beroende på vilket tvärsnitt 
spännena har, men det förklarar Carlsson att handla om kronologiska orsaker (Carlsson 1988: 51-
53, 77-78). 
     Det finns stora skillnader mellan materialet på Gotland och från Lund. För det första finns det 
fler spännen på Gotland än från Lund, speciellt fler öppna ringar. Spännena med upprullade ändar är 
dock frekventa på båda platserna, där typen utgör 17% av det totala materialet på Gotland och i 
Lund 21% (Carlsson 1988: 18). På Gotland finns det dock ett mycket större material av spännen 
med facetterade, trattformiga och djurhuvudformade ändknoppar än i Lund. Dessa typer innehåller 
962 objekt på Gotland, medan det i Lund bara kan identifieras fem, vilket är en stor skillnad i hur 
frekventa typerna är på respektive plats. 
      Spännen med facetterade ändknoppar återfinns endast i det östliga Nordeuropa och 
Östersjöområdet. Har den stora skillnaden i frekvensen i typerna att göra med att Gotland hade 
större kontakt österut än vad Lund hade under sen vikingatid/tidig medeltid? Samtidigt påträffas ett 
flertal spännen med upprullade ändar som är spridda över ett större geografiskt område från stora 
delar av Nordeuropa, både i öst och väst, där de dock är mest frekventa i öst. För att förstå detta 
fullt ut måste fler jämförelser med andra platser först göras.
     Två skillnader mot Carlssons kronologiska förändringar kan också iakttas i materialet från Lund. 
För Carlssons spännen förändrades det dominerande tvärsnittet i nästan varje ny period, där till 
exempel det runda tvärsnittet dominerar under 1000- och 1100-tal. Att tvärsnittet skulle förändras 
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under olika perioder är inget som kan iakttas i det medeltida materialet från Lund. Man kan istället 
iaktta att det finns en stor variation i tvärsnitten och de olika utformningarna är nästan lika vanliga 
under hela medeltiden, framförallt under högmedeltiden. Det handlar därför inte om att olika 
tvärsnitt dominerar olika perioder, utan variationerna finns under en lång period där fler olika typer 
uppkommer på 1200-talet. Carlsson iakttog också att spännenas storlek blev allt mindre med tiden, 
som minst i tidig medeltid. Denna krympning är heller inget som kan iakttas på spännena från Lund. 
För att sammanfatta var spännena både stora och små under hela medeltiden, där spännvidden på 
diametern nästan är konstant under hela perioden. 

2.4 Jämförelse med materialet i Danmark

Materialet från Lund och det nutida Danmark liknar varandra till stora delar. Väldigt många olika 
typer har funnits på båda områdena, där en stor del av spännena från Danmark liknar det som 
återfunnits i Lund, där vissa till och med är identiska. Typerna innehåller få spännen (förutom 
typerna CIST och CIFB) på båda platserna, det vill säga att de inte är frekventa. Typerna CIST och 
CIFB utgör 72% av Højmark Jensens material och i Lund utgör dessa två typer 81% av dessa 
spännena, då inte inräknat de öppna ringarna eftersom Højmark Jensen inte studerat i Danmark 
(Højmark Jensen 2005: 25-46). Dock finns det vissa typer i nutida Danmark som inte återfunnits i 
Lund, till exempel de stjärnformade och de trekantade spännena (Højmark Jensen 2005: 22-23). 
Samma sak gäller även på andra hållet. 
     Højmark Jensen har också studerat spännenas storlek och iakttagit att de har en stor spännvidd 
på diametern, där de minsta ligger på 13 millimeter och de största mellan 60 och 96 millimeter. Hon 
kopplar dessa skillnader med hur man använder spännet, där de stora troligtvis använts till att hålla 
upp och ihop mantlar (Højmark Jensen 2005: 81). Liknande tendens syns också i materialet från 
Lund, där de minsta är 15 millimeter i diameter och de största 70 millimeter. 
     De slutna spännena har en spridning över stora delar av Nordeuropa, både nord, väst och öst. 
Denna spridning visar på de vida kontakterna Lund och övriga Danmark möjligtvis hade. 
Likheterna i materialet handlar troligtvis om att Skåne var en del av Danmark och hade på så sätt 
också en liknande materiell kultur. 

2.5 Jämförelse med material från Norge, östra och västra Nordeuropa

Hur ser då materialet ut på andra platser i Nordeuropa jämfört med Lund? Om vi börjar med att 
studera Norges material finns det stora skillnader. Trots att detta material är från tiden innan Lund 
grundades kan en intressant iakttagelse om vikingatida ringspännen göras här. Glørstad anser att av 
191 ringspännen återfunna i Norge är 165 västliga typer och 26 stycken östliga. Vissa av de västliga 
spännena är direkt importerade från Irland och Skottland. De östliga spännena är för oss bekanta 
med upprullade och facetterade ändar. Av de fyra typerna västliga spännen, som Glørstad har 

27



identifierat, har ingen påträffats i Lund. Dessa typer har antingen breda bygelslut eller kulformade 
ändknoppar (Glørstad 2010: 3, 33-44, 47). Glørstads västliga typer har heller inte återfunnits på 
Gotland, där det istället finns en dominerande del av Glørstads östliga typer. Detta stämmer även 
överens i Birka, där flera av Carlssons typer kan identifieras. Skillnaden i materialet visar på att det 
finns dominerande östliga respektive västliga kontakter för olika platser i Skandinavien under 
vikingatid. Möjligtvis kan detta också spegla att västra Skandinavien hade betydande kontakt mot 
västra Nordeuropa medan man i östra Skandinavien hade en betydande kontakt mot öst. Denna 
uppdelning är dock något som inte riktigt stämmer in på Lund. Förutom RUL:SM finns det väldigt 
få exemplar av de östliga typerna från Lunds sena vikingatid som Carlsson tar upp i sin avhandling. 
Samtidigt finns det heller inte några andra öppna ringar från andra platser. I samma period påträffas 
dock även slutna ringar i Lund, till exempel CIST:FL, som har en stor spridning i norra Europa. Vad 
visar detta på för kontakter? Har Lund mindre ensidiga kontakter väster respektive öster ut, 
eftersom inget av materialen dominerar? Hur är fallet med de slutna ringarna, på vilka områden är 
dessa typer spridda? Sker det en förändring i spridningen av ringspännena fram mot och under 
medeltiden?
     De flesta av de slutna spännena återfinns både i kontexter på östliga och västliga områden. 
Heindel och Valk har båda återfunnit spännen som även förekommer i Danmark, på östliga områden 
runt Östersjön och på de Brittiska öarna. Deevy återfinner till exempel CIST-typer, spännen med 
inskrifter och spiralvridna spännen i Västeuropa, till exempel i Irland, Storbritannien och Frankrike, 
och anser att de är vanliga på dessa områden (Deevy 1998: 8-16). Spännena har också återfunnits i 
London, där vi tidigare sett flera nästan identiska exemplar med spännen från Lund. De slutna 
ringarna och typerna har en spridning över ett stort område i Nordeuropa och dess närvaro syns 
både i öst och väst. En stor skillnad mellan vikingatida och den medeltida spridningen är att under 
vikingatiden har östra Skandinavien en betydande kontakt med de östliga delarna av Nordeuropa, 
medan det i västra Skandinavien är tvärt om. Lund verkar däremot redan från början, då de slutna 
spännena börjar dyka upp i tidiga kontexter, ha kontakter från stora delar av hela Nordeuropa. 
Spännena funna i Lund återfinns även i Finland, Ryssland, Baltikum, Polen, Tyskland, Frankrike, 
Storbritannien och Irland, det vill säga i områden runt Östersjön, kontinentala områden och på de 
Brittiska öarna. Dock verkar ringspännena endast finnas i Nordeuropa. 

3.0 Diskussion
Analysen över materialet från Lund visar på stora skillnader bland ringspännena och förändringar 
över tid, framförallt vad gäller utseendet. Även spridningsmönstret verkar förändras från vikingatid 
till medeltid. Vad beror då dessa förändringar på? I denna diskussion kommer förändringarna 
studeras och diskuteras, där fokus kommer ligga på de tre största förändringarna, nämligen från 
öppen till sluten ring, skillnaden på frekvensen av de olika typerna och deras geografiska och 
tidsmässiga spridning. Denna diskussion utgår ifrån att försöka förstå varför materialet ser ut som 
det gör och vad förändringarna kan bero på. 
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     Först och främst vill jag återkoppla till frågan om metoden påverkar resultatet. Det har nämnts 
ovan att olika forskare definierar materialet olika beroende på om man studerar ringspännen från 
vikingatid eller medeltid. Ringspännena förändrar utseende, men det är av största vikt att se 
förloppet som en process och förändring över tid. Perioderna vikingatid och medeltid är 
konstruktioner från modern tid och inget människorna på den tiden visste om. Precis som vi idag 
lever i en nutid, levde man även då i en nutid. Liknande problem uppträder även när man delar in 
liknande material i olika typologier och med olika metoder. Detta påverkar också resultaten, då 
skillnaderna mellan olika typer och hur många varianter det finns under en period därmed kan leda 
till olika resultat för lika material. Det är därför väldigt viktigt att vara medveten om hur metoden 
påverkar resultaten. Definierar vi en kategori utesluter vi andra möjligheter och typer. Utesluter man 
en del av en helhet, kommer aldrig hela bilden att kunna förstås. Det är dock inte svårt att förstå 
varför man tidigare har delat upp spännena och haft två olika definitioner över vikingatida och 
medeltida ringspännen, då de har olika utseende, spridning och betydelse. Det är därför även viktigt 
att förhålla sig till tidigare typologier gjorda för spännena eftersom en helt ny typologi kan ge helt 
skilda resultat från tidigare studier. På så sätt kan jämförelsen mellan de båda materialen och 
resultaten av denna bli missvisande. Denna uppsats har om inte annat visat på hur viktigt det är att 
se förändringar och brytpunkter i tiden som ett tidsförlopp, en process. Annars kan det vara svårt att 
se hur spännena förändras och framförallt varför. Spännena förändras inte bara över en natt utan det 
handlar om en process där hantverkare lär sig nya metoder och nya dekorer som ska användas. Utan 
processerna kommer vi inte åt betydelserna av hur samhället förändras under historiens gång eller 
hur människorna haft det och hur deras liv förändras. 

3.1 Från öppna till slutna spännen 

Den största förändringen i materialet, när spännena går från öppna till slutna ringar, sker någon 
gång under 1100- och 1200-talet. Det är inte bara utseendet som förändras utan också hur de fästs 
på kläderna. Med ett öppet spänne förs nålen först igenom tyget för att sedan tryckas genom 
spännets öppning och vrids sedan på plats. På en sluten ring måste tyget först dras igenom spännet 
innan nålen förs genom tyget så att spännet fästs. Både utseendet och hur man fäster spännet 
genomgår en förändring mellan period 1 och 2. 
     Förändringarna har troligtvis delvis att göra med förändringen av klädedräkten. Højmark Jensen 
har studerat det medeltida dräktmodet i sin studie av ringspännena, och anser att dräkten var 
samstämmig över stora delar av Europa, och att Skandinavien blev influerad från kontinenten. 
Vikingatidens dräkt innefattade den tidstypiska hängselkjolen, men utvecklades till en långsmal, 
fotlång kjortel eller klänning. Halsringen hölls ihop av ett dräktsmycke. Under medeltidens lopp 
blev dräkten liknande för både män och kvinnor där snittet på kjortlarna och klänningarna blev 
smalare runt kroppen. Dessa dräkter avbildas ofta med ett ringspänne som i många fall sitter i 
halssprundet. Højmark Jensen anser att ringspännet blev en naturlig del av dräkten från 1100-talet 
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och framåt. Under 1400- och 1500-tal används ringspännen allt mindre för praktiskt bruk och allt 
mer sällan (Højmark Jensen 2005: 72-75). Det nya dräktmodet hänger troligtvis ihop med att 
spännena också förändras. Naum anser att dräktmodet kan ha spridits från Frankrike via England, 
som invaderades av normanderna 1066, och att Skandinaverna genom detta också anammade det 
nya dräktmodet genom kontakterna med kontinenten och de Brittiska öarna (Naum 2008: 150-151). 
Precis som föregående forskare anser även Deevy att nästan alla människor troligtvis burit 
ringspännen under medeltiden, i stora delar av Europa. Hon menar att materialet i Irland visar att 
irländarna såg sig själva som en del av en större europeisk gemenskap och tradition (Deevy 1998: 
72-73). De slutna spännena kan möjligtvis ha varit ett tecken på en ny tradition i det begynnande 
samhälle som uppkommer i början av medeltiden. I detta skede kan man tillämpa Hahn och Weiss 
och Vandkildes teorier om att föremål förändras när de byter kontext. I medeltiden förändras 
mycket av samhället och värderingarna människor har, och på så sätt också den samhälleliga 
kontexten spännena befinner sig i. Möjligtvis förändras även symboliken hos spännena, där de 
öppna ringarna kan ha representerat en äldre tidsanda och de slutna en ny tid med stora förändringar 
för människorna. De öppna spännena med upprullade ändknoppar, som hänger med längst i Lund, 
försvinner inte förrän på 1200-talet, då de slutna ringarna återfinns i ett stort antal. Möjligtvis är det 
här de öppna ringarna går helt ur mode. 
     Även om den största förändringen kan ses mellan öppna och slutna ringar finns det även stora 
variationer inom de olika grupperna, och i Lund framförallt för de slutna ringarna. Detta kan 
troligtvis höra ihop med den nya europeiska traditionen som har sin begynnelse i medeltiden och 
kommer diskuteras vidare i nästa kapitel. Först är det dock viktigt att komma ihåg Hahn och Weiss 
begrepp ett föremåls resväg. Det årtal som spännena blir daterade till genom kontexten är det årtal 
då spännet användes sist. Spännena kan ha varit i bruk i hundra år eller mer innan detta. Det är svårt 
att veta när ett spänne börjar användas och hur länge det varit i bruk innan det hamnar i jorden. 
Därför är det av relevans att se på brytpunkten mellan de öppna och slutna ringarna som en process 
och inte som en händelse. Troligtvis byts spännena gradvis ut bland befolkningen i Lund, där de 
slutna spännena blir allt vanligare ju längre in i medeltiden man kommer. Då har förändringen av 
samhället troligtvis också accepterats och även att människor har tagit till sig det nya allt mer. 
Människorna har valt att använda de nya spännena och valt bort de gamla typerna, de öppna 
ringarna. De nya spännena kan därför troligtvis också setts som något föredömligt, något man vill 
sträva efter. Möjligtvis har det även funnits en accepterad social relation mellan grupper som har 
den nya stilen. Troligtvis har det även funnits en god relation till människor som har den nya 
livsstilen och uttrycket eftersom människor i Lund accepterar detta relativt tidigt. Materialet i Lund 
är relativt litet jämfört med hur många som bott och besökt Lund under sen vikingatid och medeltid. 
Många spännen har nog blivit förstörda i jorden eller gjorts om till ett nytt föremål när de går ur 
mode och slutar att användas, eller när människorna inte vill använda dem mer och klassas som 
skräp. 
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3.2 Normer och avvikelser 

Den största skillnaden på typerna bland de öppna och slutna ringarna är hur många spännen varje 
typ innehåller. Vissa typer verkar varit vanligare än andra, där det ibland bara återfinns ett spänne 
från en viss typ. Detta är ett vanligt fenomen i period 3 och avspeglar sig också i att perioden 
innehåller flest olika varianter och typer. Bland annat handlar detta om de ovanliga typerna (kapitel 
2.1 Materialet från Lund) som nästan alla tillfaller period 3. Det finns även flera typer som det bara 
finns två spännen av, och flera av dessa har heller inte några paralleller i referensmaterialet från 
andra platser i Nordeuropa. Liknande mönster kan även ses i materialet från nutida Danmark, där 
Højmark Jensen klassar ovanliga typer som regionala, mycket på grund av att de inte har 
förankringar utomlands av vad hon har kunnat se. Højmark Jensen tolkar detta som att fler exemplar 
av typen har inte återfunnits ännu, varken i Danmark eller utomlands, men att de troligen har funnits 
fler (Højmark Jensen 2005: 62). Samtidigt finns det på båda platser vissa typer som är väldigt 
frekventa, till exempel RUL:SM, CIST:OD och CIFB:OD. Även om många spännen försvunnit 
under tidens lopp stämmer troligtvis proportionerna mellan frekvensen av typerna, där det finns fler 
av vissa typer och färre av andra. Men vad beror detta mönster på? 
     För att förstå detta använder jag begreppen normer och avvikelser. Det är även viktigt att koppla 
spännena till ett större perspektiv för att förstå varför materialet ser ut som det gör. Under 800- till 
1200-talet skedde stora politiska, ekonomiska och sociala förändringar i hela Europa. Utvecklingen 
leder till en standardisering av den materiella kulturen som har sin början i tidig medeltid. Dräkten 
är ett exempel på denna standardisering då den blir allt mer unison över ett stort område, men det 
kan också ses i vanliga vardagsföremål som bidrar till en mer enhetlig europeisk materiell kultur. 
Denna process som brukar kallas europeisering började redan tidigt och ledde på många plan till ett 
mer enat Europa med en större europeisk tradition (Felgenhauer-Schmeidt 2007: 258-259). Redan 
under 1100-talet kan man se att den materiella kulturen har likheter över ett större område. 
Troligtvis blir sättet att uttrycka en social tillhörighet också mer standardiserat över ett stort område. 
I samband med detta syns en ökning av artefakter och fler olika kategorier och typer dyker upp 
(Roesdahl och Verhaeghe 2011: 222-224). Carellis begrepp, kommersialisering, privatisering och 
individualisering, kan användas för att beskriva normerna och avvikelserna i ringspännena. Under 
1100-talet, och framförallt under 1200-talet, blev fler hantverk specialiserade och föremål 
massproducerade. Istället för att, som under vikingatiden, producera till en känd kundkrets och till 
det egna hemmet, riktades tillverkningen nu till en större anonym kundkrets i en 
marknadsproduktion. Denna massproduktion inriktade sig på billiga och enkla varor som gjorde att 
fler objekt kunde produceras (Carelli 2001: 149). Carellis tankar syns inte bara i Lund utan över 
hela Europa där liknande föremål produceras till en stor kundkrets över ett stort område. Denna 
standardisering är nog förklaringen till varför det återfinns liknande spännen, och även ibland 
identiska, över ett stort område. Det syns även att produktionssättet startade i liten skala under 
1100-talet, då riktigt tidiga slutna spännen dyker upp. Den största förändringen verkar ske vid 1200-
talet.
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     Dock finns det flera föremål som troligtvis inte blivit massproducerade, de som jag kallar för 
avvikande. Carellis begrepp individualisering kan användas som en hjälp för att förstå detta. 
Samtidigt som den standardiserade materiella kulturen utvecklas under medeltiden finns det 
individer och sociala grupper som vill visa upp status och personlig identitet, för att kunna sticka ut 
från mängden, exempelvis aristokratin och grupper från högre stånd. I detta fall kan Weissners 
begrepp assertorisk och emblematisk stil användas. Ett föremål kan både uttrycka en grupps 
identitet, emblematisk stil, och en personlig identitet, assertorisk stil, för att sticka ut ur mängden. 
Ringspännena under medeltid kan därför både ha uttryckt en ny europeisk tradition som är liknande 
över ett stort område, men också personliga identiteter som kan ha getts uttryck i de avvikande 
spännena. Troligtvis har typerna av hög frekvens varit massproducerade och de slutna spännena 
varit ett tecken på ett nytt samhälle med en större europeisk medvetenhet, och typerna med lägre 
frekvens varit använda för att visa till exempel status, ålder, kön eller liknande identiteter. De 
avvikande typerna kan ha producerats specifikt till vissa personer som har haft önskemål om att 
uttrycka en viss identitet. Som sagt har dräkten och dräktföremålen ansetts vara ett av de viktigaste 
medierna för att uttrycka identitet och grupptillhörighet. De vikingatida spännena har däremot haft 
en annan geografisk spridning och hade troligtvis andra innebörder. Mer om denna skillnad kommer 
diskuteras i nästa kapitel. 
     Standardiseringen av materialet innebar dock inte att alla föremål kom att symbolisera samma 
sak, snarare tvärt om, då fler olika typer och kategorier dyker upp som ett led i massproduktion av 
enkla former. Spännena kan ha visat upp varierande identiteter så som en personligt kopplad 
identitet eller en mindre grupptillhörighet, till exempel en verkstad eller social grupp i samhället. De 
symboliska betydelserna som spännena bar på har ofta att göra med en allmän symbol som är känd i 
större delarna av Europa, till exempel kristendom eller kärlek-och trohetssymboler, som kopplas till 
den höviska kulturen som fanns under medeltiden. Religiös symbolik var vanligt på ringspännena, 
där till exempel spännen med inskrifter ofta bar någon form av bön eller namn på en helig person på 
sig, till exempel Ave Maria, Hilf Maria eller namn på ett helgon. Denna tradition var vida spridd 
både i tid och geografiskt. En del inskrifter har även tolkats som någon form av magi eller 
trollformel. Former som fyr- eller sexklöver har ansetts bringa lycka. Kärlek och troskap var även 
ett vanligt inslag i den materiella och symboliska världen. Kärleken kunde både riktas mot 
exempelvis Gud eller mot en specifik person. Handslagsmotiv är en allmän dekor som var en 
symbol för vänskap, kärlek och troskap. Även hjärtformar är symboler för kärlek (Højmark Søvsø 
2011: 265-280). Valk anser också att symbolerna på spännena ofta är företeelser som stora delar av 
Europa kan relatera till, exempelvis den kristna tron. Den stora spridningen av dessa spännen visar 
på att den europeiska kulturen hade inflytande på flera platser i Europa. I Estland var de nya runda, 
flata spännena populära redan under 1200-talet som Valk anser vara ett tecken på detta inflytande 
(Valk 1999: 96-98). Dessa symboler och betydelser uppfattades nog mestadels av befolkningen där 
spännena var spridda. Det visar även att man som individ har kunnat lägga in individuella val i 
dekoren, som ett namn på den man älskar. De avvikande spännena har liknande former som resten 
av materialet (till exempel runda eller spiralvridna), men på grund av annorlunda dekor och att det 
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inte finns så många av dem kan de ha ansetts utstickande och visat på en individuell identitet. De 
typer som är frekventa kan troligtvis varit vardagliga spännen som de flesta människor använde sig 
av. Den stora skillnaden mellan period 1 och period 2-3 beror möjligtvis på det nya medeltida 
samhället som växte fram med feodalism, kristendom och kungariken och vad det innebar för 
människorna. Vandkilde förklarar denna dynamik på ett bra sätt där hon anser att när ett föremål 
byter kontext kan både formen och symboliken förändras, där kontexten inte bara innebär 
geografiska förflyttningar utan också när ideologier och samhällen förändras. 
     Man ska dock inte glömma bort att ringspännen inte är de enda dräktföremålen i Lunds sena 
vikingatid och medeltid. Ett flertal andra kategorier av dräktspännen har också återfunnits i Lund. 
Mats Roslund definierade exempelvis spännen från det tysk-romerska riket, runda, skivformade, 
som var vanliga under 900- till slutet av 1100-talet. Ett sådant spänne från Lund är det hattformade 
spännet och flera av dessa spännen bar kristna symboler. De flesta spännena är precis som 
ringspännena i brons, tenn eller mässing. Även anglosaxiska influenser kan iakttas i Lund, där till 
exempel minst två cellemaljspänne, där ett producerats i staden, som också är vanliga i Danmark, 
har återfunnits. Från slaviska områden återfinns mycket paralleller i keramiken. Dessa folkgrupper 
är enligt Roslund de mest frekventa främlingar och besökare i staden (Roslund 2012: 303, 305, 308-
309). Blomqvist tar även upp att det funnits unesspännen, treflikiga spännen och spännen 
inspirerade av bysantinska mynt i Lund (Blomqvist 1947: 123-129). Ringspännena var alltså långt 
ifrån de enda som människor prydde sina dräkter med. Det varierande materialet visar på de vida 
kontakterna och de mångkulturella besökare Lund haft under sen vikingatid och medeltid. Vad kan 
då typernas spridning säga om Lund och dess samtid?

3.3 Typernas spridning

Ringspännenas typer har haft annorlunda spridning under vikingatid respektive medeltid. Under 
period 1 återfinns typerna från Lund framförallt i de östra delarna av Nordeuropa. De verkar även 
varit mer frekventa i östra delarna av Skandinavien än västra. Samtidigt verkar de västra delarna av 
Skandinavien ha haft en större kontakt med de västra delarna av Nordeuropa där flera spännen från 
de Brittiska öarna även påträffats i Norge. Denna iakttagelse är dock mer en tendens än ett faktum, 
eftersom det endast är tre platser i Skandinavien förutom Lund som tas upp i denna uppsats. Studier 
av fler platser i Skandinavien hade varit intressant för att få mer information om denna tendens. 
Spännena med upprullade och facetterade ändar återfinns i många exemplar runt Östersjön, där 
många har påträffats på Gotland. Samtidigt, om man jämför med hur många facetterade spännen 
som påträffats på andra platser är det en stor skillnad till Lund, där bara ett återfunnits. Gustin har 
funnit hundratals spännen runt om i östra Nordeuropa och anser att de har varit en del av det 
vikingatida varuutbytessystemet, och symboliserar pålitlighet och samarbetsvilja (Gustin 2004: 221, 
233-234). De facetterade spännena har troligtvis varit en del av det vikingatida samhället och 
varuutbytet men fortfarande finns det bara ett i Lund. Har Lund haft mindre kontakt med de östra 
delarna av Nordeuropa under sen vikingatid? Samtidigt återfinns det ett stort material med 
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upprullade ändar, som visar på att kontakten med de östra delarna av Nordeuropa funnits. Det har 
dock inte återfunnits något spänne i Lund som enligt Glørstad klassas som västligt. För att få ett 
helhetsperspektiv om Lunds kontakter och skillnader till andra platser måste även de slutna ringarna 
diskuteras. 
     Slutna ringar fanns relativt tidigt i Lund, redan på 1100-talet, vilket också är tiden då Lund 
expanderade och befolkningen ökade kraftigt. Typerna med slutna ringar är spridda över nästan hela 
Nordeuropa, där till exempel spännen från baltiska områden även återfinns i västra delarna av 
Nordeuropa, så som Storbritannien eller Irland. De slutna spännena har alltså en stor spridning och 
påträffas över ett stort område. Ytterligare en skillnad mellan spännen med öppna och de slutna 
ringar syns vid en jämförelse mellan Carlssons material och materialet från Lund. Hans spännen 
förändras ständigt i storlek och tvärsnitt genom tiden, då typer byts ut och nya kommer till. Dessa 
byten av typer mellan olika perioder är något som inte riktigt kan ses i materialet från Lund, 
förutom mellan öppna och slutna ringar. De slutna spännena är relativt lika under hela medeltiden, 
dock med en ökning av olika typer på 1200-talet. Just med de slutna spännena har detta att göra 
med standardiseringen av den materiella kulturen som diskuteras i föregående kapitel. Typerna från 
Lund finns därför över en längre tid när massproduktionen leder till enklare och billigare föremål 
och former. Paralleller till dessa kan därför återfinnas på stora områden i medeltiden. Ringspännena 
kan möjligtvis ses som delar av en process i europeiseringen och standardiseringen av den 
materiella kulturen. Dock finns det även avvikelser i materialet för individer som ville uttrycka 
någon typ av personlig identitet. 
     Denna stora utbredning och oföränderlighet över tid är inte något som kan iakttas i det 
vikingatida materialet. Vikingatida platser verkar haft kontakt med ett specifikt område, medan man 
i Lund redan tidigt ser att materialet är blandat från olika platser och att det funnits kontakter åt flera 
olika håll. Detta visar att Lund troligtvis anammar de nya typerna i ett tidigt stadium och även 
tillsammans med den nya klädedräkten, vilket visar att stadens befolkning följt en allmän europeisk 
kulturell utveckling. Lund verkar därför redan från starten vara en mångkulturell stad med besökare 
från olika platser runt om i Europa, där bland annat anglosaxer, tyskar och slaver syns tydligt i det 
arkeologiska materialet. Som sagts tidigare blev Lund tidigt en plats för handel och hantverk, och 
på grund av detta var det nog många olika typer av människor som besökte och rörde sig i staden. 
Därav återfinns exempelvis många olika kategorier av dräktspännen, hattformade spännen, 
ringspännen eller cellemaljspänne. Därför blir den materiella kulturen redan från början väldigt 
blandad och visar på kontakter med olika områden i Europa. På grund av detta kan Lund troligtvis 
ses som starten på något nytt, ett nytt samhälle som präglas av kungamakten, handel och hantverk. 
Människorna i Lund verkar tidigt få den mer standardiserade typen av ringspännen. Hur den nya 
materiella kulturen kunde sprida sig så pass fort över ett så stort område kan även i viss mån 
kopplas till Hansan och dess utbredning, framförallt spridningen på de olika varianterna som 
uppkommer på 1200-talet och framåt. Valks Hanseatic brooches återfinns till stor del i områden 
som har med Hansan att göra och även Højmark Jensen kopplar till exempel spännena med 
inskrifter till Hansans utbredning (Valk 1999: 85; Højmark Jensen 2005: 39). Eftersom Lund 
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grundas i det nya medeltida samhället som uppkommer under 1000-talet kanske man också tidigt 
ser en förändring i ringspännena, när de går från öppna till slutna spännen. Lund kan möjligtvis 
också därför klassas som en ganska innovativ plats i sin tid, tillsammans med de andra 
tidigmedeltida städerna som kommer upp. På en öppensinnad plats kanske också den nya 
kontinentala klädedräkten dyker upp tidigt med nya former och typer.

4.0 Slutsats
Slutligen kommer diskussionen ovan sammanfattas och kopplas till uppsatsens tre huvudfrågor som 
nämnts i kapitlet 1.2 Syfte och problemformulering. Vissa mindre frågor tas även upp i detta kapitel 
men dessa är besvarade i den löpande texten. Detta sista kapitel kommer ta upp uppsatsen viktigaste 
frågeställningar och försöker svara på dem som en sammanfattning av uppsatsens innehåll. Detta 
kommer endast vara en kort sammanfattning av de viktigaste slutsatserna, för en med djupgående 
diskussion, se kapitlet 3.0 Diskussion. 

Hur har ringspännena förändrats över tid i Lund under sen vikingatid och medeltid?
Den största förändringen hos ringspännena sker under 1100- och 1200-talet då de går från att vara 
öppna till slutna ringar. Under den tidigaste delen av Lunds historia var öppna ringar med 
upprullade ändar de vanligaste. Samtidigt har andra typer av dräktspännen från andra platser, så 
som tyskt och anglosaxiskt område, återfunnits i Lund. I slutet av 1100-talet börjar de slutna 
ringarna bli allt vanligare. Spännen med upprullade ändar används en bit in i medeltiden men går ur 
bruk på 1200-talet. Detta århundrade är även det som flest nya varianter av slutna ringar 
uppkommer. Vissa av de slutna ringarna används under större delen av medeltiden och är väldigt 
frekventa, medan andra används framförallt under högmedeltid och av dessa finns det ofta bara ett 
eller två exemplar. 

Vilka typer försvinner och vilka andra dyker upp? Varför kommer det nya former? Vad beror  
förändringarna på? 
Övergången mellan öppna och slutna ringar kan framförallt kopplas till att ett nytt samhälle växer 
fram under medeltiden. Det nya medeltida samhället bidrar med nya ideologier och ett nytt sätt att 
leva för människorna, till skillnad från det gamla vikingatida samhället. En ny typ av standardiserad 
materiell kultur kommer upp i Europa, och spännenas förändring kan troligtvis ses som ett steg i 
den så kallade europeiseringen. De slutna spännena som kategori kan därför tänkas symbolisera den 
nya tiden och det standardiserade materialet som sprids över stora delar av Europa. De slutna 
spännena är spridda över nästan hela Nordeuropa, där man kan återfinna nästan identiska paralleller 
till spännena från Lund. Fler varianter uppkommer på 1200-talet då standardiseringen sätter igång 
på riktigt, typer som ofta bara innehåller ett eller två exemplar. Dessa typer kan troligtvis kopplas 
till individualiseringen som sker under medeltid, som är ett steg i att hantverket präglas av 
kommersialisering och massproduktion. De ovanliga typerna av ringspännen kan ses som ett 
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instrument människor kan sticka ut och visa sin personliga identitet på ett eller annat sätt genom. 
Spännena visar ofta upp universella symboler som en stor del av Europas befolkning kan uppfatta 
och kan därför både visa en emblematisk och assertorisk stil. 

Vad kan materialet säga om Lunds kulturella tillhörighet, i ett Skåne som ligger i södra Norden,  
nästan på gränsen till kontinenten, och om hur samhället såg ut? Hur skiljer sig detta från andra 
platser i Norden, till exempel Gotland och nutida Danmark?  
Materialet från Lund både skiljer sig och liknar material från andra platser i Norden. Under 
vikingatiden kan den östra delen av Skandinavien möjligtvis haft stora kontakter med östra delen av 
Nordeuropa och västra Skandinavien haft kontakter med västra delen av Nordeuropa. Däremot 
verkar Lund inte haft en dominerande kontakt med något specifikt område i Nordeuropa, utan tidigt 
haft spännen som var spridda över stora delar av Nordeuropa. Lund verkar på så sätt tidigt vara en 
del av det nya medeltida samhället där en större medvetenhet om en större europeisk tradition blev 
synlig. De slutna spännena är spridda över nästan hela Nordeuropa och paralleller till en typ kan 
både återfinnas i östliga och västliga områden. I Lund verkar människorna även tidigt acceptera det 
nya samhället som präglas av kommersialism, individualisering och den standardiserade materiella 
kulturen. Lund var kanske därför på sin tid en innovativ plats som uttryckte en ny tid i ett gammalt 
landskap. Detta kan även troligtvis ha att göra med hela Danmarks läge där det kopplar samman 
östra och västra Europa och även Skandinavien med kontinenten. Lund var troligen därför en viktigt 
plats i det medeltida Danmark men även viktig för handel och kulturmöten i ett nytt samhälle. 

5.0 Sammanfattning
Denna uppsats handlar om ringspännen från Lunds sena vikingatid och medeltid. Det är ett material 
som tidigare inte blivit studerat i sin helhet. Syftet med uppsatsen är att göra en typologi över 
spännena och se vilka olika typer av ringspännen som finns i Lund. De delas även in i en kronologi 
för att se hur de förändras över tid. De huvudsakliga frågeställningarna är hur dräktsmyckena 
förändrades i Lund under perioden, vilka typer som försvinner och vilka nya som dyker upp, varför 
förändringarna i materialet sker och vad dessa förändringar kan berätta om Lund, samhället och 
perioden sen vikingatid och medeltid.
     Lund grundades på slutet av vikingatiden, cirka 990, och var från början starkt förankrat i den 
nya kristna tron och hos kungamakten i Danmark. Staden var under hela medeltiden ett viktigt 
centrum för kyrkan och blev redan under 1100-talet ett ärkestift. Staden fick även en ökad 
befolkning under 1100-talet och blev en central plats för handel och hantverk i det nya medeltida 
samhället. Lund var även en mångkulturell stad där flera olika typer av människor samlades, så som 
tyskar, anglosaxer och slaver. 
     Ringspännen har tidigare studerats från flera andra platser och områden i norra Europa och de 
har en utbredning över större delen av Nordeuropa. Den tidigare forskningen delar ofta upp 
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spännena och studerar antingen de öppna ringarna under vikingatid eller de slutna under medeltid, 
men i den här uppsatsen studeras hela materialet över tid. De spännen med öppna ringar från Lund, 
som framförallt finns under vikingatiden, finns det paralleller till på östligt område. Däremot 
återfinns de slutna spännena från Lund över nästan hela Nordeuropa där nästan identiska exemplar 
både återfinns i östliga och västliga områden. För att förstå vad ringspännena har uttryckt används 
teorier om kontexters förändring och innebörder för materiell kultur, och olika perspektiv att studera 
stil på. Om kontexten för ett föremål förändras kommer troligtvis även den materiella kulturen 
förändras, som både kan ske i utseende, form och symbolik. Uppsatsen tar fasta i Polly Wiessners 
begrepp emblematisk och assertorisk stil som är till hjälp i förståelsen för vad spännena har uttryckt 
för symbolik, till exempel gruppidentitet eller personlig identitet. 
     Materialet från Lund typindelas med hjälp av Anders Carlssons typologi över ringspännen från 
Gotland och med hjälp av Højmark Jensens typindelning över de medeltida ringspännena i nutida 
Danmark. Carlssons typologi utökas med de slutna, medeltida spännena då han endast studerar 
vikingatida och framförallt öppna ringar. Ringspännena dateras med hjälp av de exemplar som är 
daterade i Lund men också med paralleller från andra platser i Nordeuropa. De tre största 
förändringarna i materialet är för det första övergången från öppna till slutna ringar, som tar sin 
början i 1100-talet och men ökar kraftigt under 1200-talet, för det andra att fler nya varianter av 
ringspännen uppkommer på 1200-talet, typer som oftast bara innehåller ett eller två spännen, och 
för det tredje spridningen på ringspännena under vikingatid respektive medeltid, där de förändras 
till att vara spridda över nästan hela Nordeuropa under medeltiden. 
     Dessa förändringar kopplas ihop med de samhällsförändringar som uppkommer under 
medeltiden. Med begrepp som massproduktion, individualism, standardisering och europeisering 
förändras inte bara samhället och livet för människorna utan även utseendet och symboliken för 
spännena. De slutna spännena kan möjligtvis ses som ett uttryck för den nya medeltida kontexten 
där de öppna ringarna byts ut när det nya dräktmodet kommer till Lund och människor accepterar 
och börjar använda de nya formerna och stilarna. Den materiella kulturen blir under medeltidens 
gång standardiserad till en liknande materiell kultur över ett stort område. Den nya tanken om 
kommersialisering och massproduktion bidrog även till att det kom fler olika varianter, något som 
också kan kopplas till standardiseringen av föremål. Även om ett väldigt unisont material spreds 
över stora delar av Europa fanns det fortfarande människor som ville sticka ut och kanske visa upp 
någon form av status och personlig identitet, därav typer som är lågfrekventa under 1200-talet. 
     Lund verkar redan tidigt vara en del av det nya medeltida samhället och människorna i staden 
börjar även använda de nya standardiserade ringspännena i ett tidigt skede. På så sätt kan Lund 
tänkas vara en innovativ plats under tidig medeltid som uttryckte en ny tid, nya ideologier, ett nytt 
medeltida samhälle, ett öppensinnat samhälle med vida kontakter till omvärlden och en 
mångkulturell plats. 
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7.0 Bilagor

7.1 Bilaga 1
Tabell över de 23 ringspännena som endast kunde återfinnas på lappkatalogkorten från Kulturens 
arkiv i Lund. 

Nummer KM-
nummer

Q2e broscher
1 5516
2 5518
3 5529
4 14987
5 16749
6 17996.a
7 18163
8 22678
9 28672
10 37367 1
11 43181 1
12 49185 877
13 57135 851
14 59126 644
15 60000 33
16 69023 46
17 70361 209
18 77714 243
P8 Söljor
19 49185 361
20 49185 530
21 66166 945
22 71839 729
23 80742 7A

7.2 Bilaga 2 
Tabell över ringspännena från Lund. 
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Nummer
KM-
nummer Form på spännet Ändknoppar Tvärsnitt Dekor

Diameter i 
Millimeter

Material enligt
Kulturens 
arkiv

Datering enligt
Metropolis Daniae 
fyndkatalog Övrigt

1 77655  437 Hästskospänne Upprullade RUL:SM run odekorerad 29 Brons

2 15243:22:C2 Hästskospännen, 2 st Upprullade RUL:SM run 25,5 och 21 Brons 1000-talet (Blomqvist 1947:132)
Nålen är borta på 
det ena spännet

3 omärkt Hästskospänne Upprullade RUL:SM run odekorerad 19
4 32939 Hästskospänne Upprullade RUL:SM run odekorerad 24 Brons
5 38407 1 Hästskospänne Upprullade RUL:SM run odekorerad 29 Brons 1000-talet (Blomqvist 1947:132)
6 38407 2 Hästskospänne Upprullade RUL:SM run odekorerad 27 Brons 1000-talet (Blomqvist 1947:132)
7 53436  581 Hästskospänne Upprullade RUL:SM run odekorerad 30 Brons
8 57382  730 Hästskospänne Upprullade RUL:SM run odekorerad 28 Brons
9 59126  68 Hästskospänne Upprullade RUL:SM run odekorerad 24 Brons
10 70917  85 Hästskospänne Upprullade RUL:SM run odekorerad 26 Brons
11 66394  232 Hästskospänne Upprullade RUL:SM run odekorerad 26 Brons
12 77655  220 Hästskospänne Upprullade RUL:SM run odekorerad 22 Brons
13 59126  549 Hästskospänne Upprullade RUL:SM run odekorerad 23 Brons
14 76123  103 Hästskospänne Upprullade RUL:SM rak:f odekorerad 32 Brons
15 76123  169 Hästskospänne Upprullade RUL:SM run odekorerad 27,5 Brons
16 71839  330 Hästskospänne Upprullade RUL:SM run odekorerad 26 Brons

17 66166  2367 Hästskospänne Upprullade RUL:SM run odekorerad 22 Brons
ca. 1050-1100 (Stenholm 1947: 
296)

18 20531:z 18 Hästskospänne Upprullade RUL:SM run odekorerad 26 Brons 1000-talet (Blomqvist 1947:132)
19 66166  1912 Hästskospänne Upprullade RUL:SM run odekorerad 28 Brons 1050-1100 (Stenholm 1976: 296)
20 66166  849 Hästskospänne Upprullade RUL:SM run odekorerad 31 Brons
21 66166  2367 Hästskospänne Upprullade RUL:SM run odekorerat 22 Brons 1050-1100 (Stenholm 1976: 296)
22 70917  590 Hästskospänne Upprullade RUL:SM run odekorerad 20 Brons
23 72550  11 Hästskospänne Upprullade RUL:SM run odekorerad 27,5 Brons

24 66166  2751 Hästskospänne Upprullade RUL:SM rak:f odekorerad 21
senare hälften av 1100-talet 
(Stenholm 1976: 296)

25 35474:c Hästskospänne
Facetterade, placerade 
på skaft FAC:S rom:a

Någon form av
Geometrisk dekor 36 Brons 1000-talet (Blomqvist 1947:132)

26 38315 2 Hästskospänne

Ändknopparnas övergång 
mot bygel jämn, platt 
ovansida
TRA:JRA rom:a odekorerad 68 Brons 1000-talet (Blomqvist 1947:132)



27 71839  721 Hästskospänne

Ändknopparnas övergång 
mot bygel jämn, platt 
ovansida
TRA:JRA rom:a odekorerad 34

28 71839  80 Hästskospänne

Bakåtblickande djurhuvuden, 

Räfflad bygel DJU:BA/R run tvärgående räfflor runt halva 47 Brons

29 71839  1132 Hästskospänne

Djurhuvudavslutningar en 
face
DJU:EF rak:a inpunsad dekor 41 Brons

30 5515
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:OD pla odekorerad 24 Tenn

31 20311.XD.6 
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:OD pla odekorerad 32 Tenn 1300-tal (Blomqvist 1947: 134)

32 20501
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:OD pla odekorerad 32

Förgylld
Mässing/Brons

1200/1300-tal (Blomqvist 
1947:137)

33 38419  12
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:OD pla odekorerad 27 Brons

1200/1300-tal (Blomqvist 
1947:137)

34 76420  225
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:OD pla odekorerad 15 Brons

35 49185  256
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:OD pla odekorerad 36,5

36 77655373
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:OD pla odekorerad 69,5

37 17870
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:VÄ pla växtranka 29 Brons

1200/1300-tal (Blomqvist 
1947:137)

Dekor av 
Akantusranka enligt 
Kulturens 
lappkatalogkort

38 49326  127
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:VÄ pla växtranka 32,5 Tenn

39 20305.VIII.B.
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:KN pla inpunsade cirklar på bygeln 31 Brons

1200/1300-tal (Blomqvist 
1947:137)

40 20466:r 8
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:PÄ pla pärlbandsdekor i två rader 38 Tenn 1200-tal (Blomqvist 1947: 134)

41 24830
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:PÄ pla pärlbandsdekor i tre rader 22

42 22092
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:PÄ pla pärlbandsdekor i en rad 37,5 Tenn

1200/1300-tal (Blomqvist 
1947:137)

43 22571.7-8.
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:GE pla geometrisk dekor 30 Brons

1200/1300-tal (Blomqvist 
1947:137)

44 38364 1
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:GE pla geometrisk dekor 27 Tenn

1200/1300-tal (Blomqvist 
1947:137)

45 49185  632
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:GE pla geometrisk dekor 30 Brons

46 66166  1210
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:GE pla

inpunsningar i form av pilar 
runt hela bygeln 33 Tenn Efter 1300 (Stenholm 1976: 299)

47 71839  1953
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:GE pla geometrisk dekor 20

48 78415  101
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:GE pla geometrisk dekor 31 Brons



49 66166  2437
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:IF pla

6 infattningar, runt dessa 
pärlbandsdekor och
Spiralvriden tråd 48 Tenn

mitten av 1200-talet (Stenholm
1976: 299) 

50 22713.c.IX.
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:IF pla

9 infattningar, runt dessa 
pärlbandsdekor 40 Tenn

1200/1300-tal (Blomqvist 
1947:137)

51 38315 12
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:IN pla Inskrifter 35 Tenn

1200/1300-tal (Blomqvist 
1947:137)

52 49185  569
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:IN pla Inskrifter 22 Brons

53 49326 14
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:IN pla Inskrifter 30 Tenn

54 46517
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:IN pla halva spännet inskrifter 30 Tennlegering

55 52125
Cirkulärt, flat och bredare spänne 
CIFB:AN pla 2 djuransikten på bygeln 44

56 5520
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD rak:f odekorerad 45 Brons

57 utan nummer
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD run kvinnofigur på ringen 28 Brons

58 20468
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD run odekorerad 20 Brons

59 22766.c
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD run odekorerad 48

60 24651
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD rak:f odekorerad 24 Brons

61 38419  12
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD rak:e odekorerad 25 Brons

62 52131  147
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD run odekorerad 25,5 Brons

63 69023  186
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD run odekorerad 40 Brons

64 69023  249
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD run odekorerad 39

65 70361  432
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD rak:e odekorerad 70 Järn

66 78367  683
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD sex:a odekorerad 39 Brons

1200-1500-tal (Carelli och 
Lenntorp
 1994: 77) 

67 78367  683
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD sex:a odekorerad 39 Brons

1200-1500-tal (Carelli och 
Lenntorp 
1994: 77) 

68 61311
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD run odekorerad 26 Brons

69 61311
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD run odekorerad 48 Brons

70 71839  723
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD run odekorerad 25

71 71839  1859
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD run odekorerad 18 Koppar

72 71839  1899
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD run odekorerad 45 Koppar



73 69023  278
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD Skadad bygel odekorerad 51 Järn

74 69023  70?
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD run odekorerad 43 Brons

75 20436
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD Skadad bygel skadad bygel 43 Järn

76 35366:h
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD rak:e odekorerad 50 Järn

77 49185  226
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD run odekorerad 23 Brons

78 71839  1941
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD run odekorerad 45

79 78367  685
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD rak:e odekorerad 18 Järn

1200-1500-tal (Carelli och 
Lenntorp 
1994: 77) 

Låg i kategorin 
fingerringar Q2d

80 69023  70
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD run odekorerad 43 Brons

81 79770  10
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD run odekorerad 36

82 81266  106
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD run odekorerad 25,5 Järn

står 22098 på 
lappkatalogkortet

83 66166  702
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD rak:f odekorerad 47 Järn

84 66166  1676
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD rak:f odekorerad 24,5 Järn

85 71839  555
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:OD run odekorerad 23,5 Järn

86 22080
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:SP

rak:e på ena 
halvan

spiralvriden på ena halvan av 
bygeln 42 Brons

87 24829
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:SP

run på ena halvan 
av bygeln

spiralvriden på halva spännet, 
gördel på 
mitten av den odekorerade 
sidan 34 Brons

88 37072
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:SP spiralvriden spiralvriden 18

89 66166  2588
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:SP run tvärgående räfflor runt halva 17 Brons

90 71839  2000
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:SP

rak:e på ena 
halvan av bygeln

spiralvriden på ena halvan av 
bygeln 23 Tenn

91 5224
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:SP spiralvriden spiralvriden 92 Järn

92 57382  535
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:SP

rak:e på ena 
halvan av bygeln

spiralvriden på halva spännet, 
blomma
På den odekorerade halvan 21 Tenn

93 52894
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:SP spiralvriden spiralvriden 19,5 Brons

94 22608
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:SP spiralvriden spiralvriden 31,5

95 22080
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:SP

rak:e på ena 
halvan av bygeln

spiralvriden på ena halvan av 
bygeln 40,5 Brons

96 22784
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:FL ova:a

flätad dekor med 11 
uppstående cirklar 53 Brons



97 66166  1488
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:FL flätad bygel flätade trådar 21 Tenn

ca. 1000-1050 (Stenholm 1976:
295)

98 38315  5
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:RÄ rak:e

tvärgående räfflor runt hela 
bygeln 22 Brons

99 66166  2567
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:RÄ run tvärgående räfflor runt hela 21 Tenn

100 49185  530
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:BÖ rak:f odekorerad 30 Brons

101 omärkt
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:IF rak:c 6 infattningar 25

1200/1300-tal (Blomqvist 
1947:137)

102 70361  438
Cirkulärt, smalare och tjockare spänne 
CIST:GE rak:c geometriskt mönster 16 Tenn

103 35915:a Handslagsmotiv HAND:IN rak:f handslagsmotiv med inskrifter 25 Brons

104 49326 9 Handslagsmotiv HAND:IN rak:f
handslagsmotiv, halva spännet 
inskrifter 39 Tenn

1300-tal (Mårtensson och Wahlöö
1970: 62)

På spännet står det 
GRACIA 
(Måetensson och 
Wahlöö 1970: 62)

105 37040:1a Handslagsmotiv HAND:OD
ova:c med skåra i 
mitten handslagsmotiv 20 Bly/Tenn 1300-tal (Blomqvist 1947: 138)

106 66394  63 Sköldformat SKHJ:SK
ova:c på halva 
bygeln

spiralvriden på halva sidan av 
spännet 25 Tenn

107 71839  721 Sköldformat SKHJ:SK rak:f
geometrisk dekor, 14 
uppstående cirklar 25,5 Tenn

108 45534 Sköldformat SKHJ:SK rak:c
pärlbandsdekor, imiterad 
spiralvridning 27 Tenn

109 71839  1349 Hjärtformat SKHJ:HJ rak:e odekorerad 32 Tenn

110 9494 Kantat spänne KANT rak:a odekorerad 37 Brons
1200/1300-tal (Blomqvist 
1947:137)

111 22813 Sexklöverformat KLÖV:SE rak:a
mellan varje klöverblad en 
pigg 27 Brons 1200-tal (Blomqvist 1947: 137)

112 38315 3 Genombrutet spänne GEN rak:f genombrutet 49 Brons
1200/1300-tal (Blomqvist 
1947:137)

Förgylld enligt 
Kulturens
Lappkatalogkort

113 38315 4 Flätade trådar FLÄT
run på ena halvan 
av bygeln Ena halvan av flätade trådar 25 Brons 1000-talet (Blomqvist 1947:132)

Flätade bronstrådar 
enligt Kulturens
Lappkatalogkort

114 66166  2410 Blomformigt spänne BLOM pla växtdekor 49 Tenn
mitten av 1200-tal (Stenholm 
1976: 299)

115 20348 Utstickande blomdekor UTS:BLOM ova:b utstickande dekor 18,5 Bly/Tenn
1200/1300-tal (Blomqvist 
1947:137)

116 22813 Instiskande dekor INS rak:e instickande dekor 34 Brons 1200-tal

117 22069 Utstickande stjärndekor UTS:STJ rak:c stjärnformat spänne 32 Tenn
1200/1300-tal (Blomqvist 
1947:137)



7.2 Bilaga 3
Bilder på ringspännena från Lund. Numren refererar till numren i tabellen ovan (bilaga 2). Foto: Anna Isberg (med måttstock) och Kulturhistoriska 
museet i Lund (utan måttstock) 
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